




 ( : microecnomice ـ الاكخطاد الجضئي )1

م بذساظت الاكخطاد على معخىي اللػاًا الجضئُت او الفشدًت )املعتهلً هى فشع مً فشوع الاكخطاد يهخ

الفشد )دساظت ظلىن املعتهلً ( أو ظلىن  ني الاجخار اللشاساث التي تهم ظلى واملىخج ( أي على معخى 

امليشأة ) الششهت / املؤظعت / املطىع ( في اظىاق العلع او عىاضش الاهخاج ، واملىغىعاث التي ٌعلـ 

م عليها هي : الاجىس الفشدًت / الاهخاجُت الفشدًت / ظعش العلعت الىاخذة / الخيلفت الحذًت / ظعش الاهخما

عىطش الاهخاج .......الخ .

 ( :macroeconomicsالىلي ) ـ الاكخطاد2

(  والتي تهم املجخمع ، Aggregateًزهب اهخمام الاكخطاد الىلي الى دساظت الاكخطاد على املعخىي الىلي )

مثل الؿلب الىلي / والعشع الىلي / معخىي الدشغُل )الاظخخذام ( الخضخم )املعخىي العام الاظعاس ( / 

 البؿالت / جىاصن املىاصهت العامت / معذٌ همى الاكخطاد /  

م العُاظاث الىلذًت وامل الُت املخعللت بخدلُم أـ دساظت دوس الذولت في اليشاؽ الاكخطادي عً ؾٍش

 الاظخلشاس الاكخطادي . 

ب ـ جدلُل ودساظت املشىالث املخعللت بالخضخم والبؿالت ومداولت جلذًم الحلٌى الخاضت بها ، هما ًذسط 

 املشىالث املخعللت بالىمى الاكخطادي وميزان املذفىعاث .

الاهخاج  جمثل فيتي ٍدىاٌو العشع الىلي والج ـ ًدىاٌو الؿلب الىلي في املجخمع واملخمثل في الاهفاق الىلي ، و 

 الىلي مً العلع والخذماث ، وبالخالي هُفُت جدذًذ الذخل الخىاصوي . 

د ـ دساظت وجدلُل املخغيراث الاكخطادًت اليلُت والىاجج الىلي في الذولت ، الذخل اللىمي ، والعمالت ، 

 . املعخىي العام لالظعاس واملعخىي العام الاجىس 



الخىصَع مىافز الى ٌعىق زم ، الخبز ًطىع الذكُم ومً ، ًؿدً زم والشعير الحىؿت صساعت مً ًاحي

مً املجخمع املعني الاهخاج على الىُفُت التي ٌعخؿُع حجم خىكف املعتهلً ، وهزه جمُعاً  حعذ اهخاجاً  ٍو

 الخىظُمُت املخعمذة في الاهخاج .ل الخلىُت والاظالُب جىظُف املىاسد املخاخت لذًه ، وبالىظائ

خاجخهال ًىجذ  مبادلت العلع الفائػت عً مً لزلً ال بذ ، ول ش يء فشد او مجخمع بامياهه ان ًيخج

خُا ص وان هىان امللاًػت بعلع اخشي ًدخاجها ، وكذ اظخخذمذ الىلىد لدعهُل العملُت املبادلت ، وجاٍس

الىلىد ُت زماملعذهظلعت بعلعت ، زم ًجشي الاهخذاء الى الىلىد للخخلظ مً كُىد امللاًػت ، وظهشث

. الىسكُت

اللىمي الذخل جىصَع هى ، الاهخاج عملُت في املعاهمين على الاهخاج عً الىاجج الذخل جىصَع به لطذ ٍو

اوعلى ع الاهخاج عىائذ ٌعني فالخىصَع الحالخين هال وفي ، اللىمي الىاجج خلم في ظاهمذ التي ىاضشالاهخاج

: ًأحي وهما ) الخىظُم ، املاٌ سأط ، العمل ، الؿبُعُت املىاسد ، )الاسع عىاضشالاهخاج ميافئاث

مً العلع الاوعان اهخفاع ، والغشع الاهخاجُت الاكخطادي والهذف النهائي مً العملُت غاًت اليشاؽ وهى

خىكف الؿلب على العلع والخذماثخاجخهألشباعثخذماوال اللذسةألاغشاع، ٍو على الاظتهالن

 الششائُت التي ًخمخع بها املعتهلً واملعبر عنها بالذخل وبمعخىي الاظعاس )الخضخم (. 

الاكخطادي . لت الىضفُت : اظخخذام املىؿم والخدلُل أ ـ الؿٍش

البياهيت . ب ـ الطريلت البياهيت : اصخخدام الرصىم

. رياضيت معادالث شيل في الاكخصادًت املخغيراث وضع : الرياضيت الطريلت ـ ج

الخىظُم سأط املاٌ العمل الاسع

ع الشبذالفائذةالاجشالَش



ًاحي مً صساعت الحىؿت والشعير زم ًؿدً ، ومً الذكُم ًطىع الخبز ، زم ٌعىق الى مىافز الخىصَع 

خىكف حجم الاهخاج على الىُفُت التي ٌعخؿُع املجخمع املعني مً  املعتهلً ، وهزه جمُعاً  حعذ اهخاجاً  ٍو

 الخىظُمُت املخعمذة في الاهخاج .ل الخلىُت والاظالُب جىظُف املىاسد املخاخت لذًه ، وبالىظائ

فشد او مجخمع بامياهه ان ًيخج ول ش يء ، لزلً ال بذ مً مبادلت العلع الفائػت عً خاجخه ال ًىجذ 

خُا ص وان هىان امللاًػت  بعلع اخشي ًدخاجها ، وكذ اظخخذمذ الىلىد لدعهُل العملُت املبادلت ، وجاٍس

ُت زم املعذهظلعت بعلعت ، زم ًجشي الاهخذاء الى الىلىد للخخلظ مً كُىد امللاًػت ، وظهشث الىلىد 

 الىسكُت .

لطذ به جىصَع الذخل الىاجج عً الاهخاج على املعاهمين في عملُت الاهخاج ،  هى جىصَع الذخل اللىمي  ٍو

ىاضش الاهخاج التي ظاهمذ في خلم الىاجج  اللىمي ، وفي هال الحالخين فالخىصَع ٌعني عىائذ الاهخاج او على ع

 ميافئاث عىاضش الاهخاج )الاسع ، املىاسد الؿبُعُت ، العمل ، سأط املاٌ ، الخىظُم ( وهما ًأحي : 

وهى غاًت اليشاؽ الاكخطادي والهذف النهائي مً العملُت الاهخاجُت ، والغشع اهخفاع الاوعان مً العلع 

خىكف الؿلب على العلع والخذماث  خاجخهألشباع  ثخذماوال الاظتهالن على اللذسة  ألاغشاع، ٍو

 الششائُت التي ًخمخع بها املعتهلً واملعبر عنها بالذخل وبمعخىي الاظعاس )الخضخم (. 

لت الىضفُت : اظخخذام املىؿم والخدلُل الاكخطادي .  أ ـ الؿٍش

 ب ـ الطريلت البياهيت : اصخخدام الرصىم البياهيت .

ج ـ الطريلت الرياضيت : وضع املخغيراث الاكخصادًت في شيل معادالث رياضيت . 

الخىظُم سأط املاٌ العمل الاسع

ع الشبذ الفائذة الاجش الَش



 هى رلً الجضء مً الشفاهُت الاجخماعُت العامت للمجخمع والزي وعخؿُع كُاظت : الرفاهيت الاكخصادًت

مىً للشفاهُت الاكخطادًت ان  مً خالٌ الىلىد ) هلذًاً ( ظىاء جم رلً بطىسة مباششة او غير مباششة ، ٍو

جؤدي مً الضمً الى اسجفاع معخىي سفاهُت املجخمع ، وهزا ًشجبـ باسجفاع معخىي مخىظـ دخل الفشد 

 . املخأحي مً اسجفاع الذخل اللىمي 

شيل مدعاو للمعاهمت في  إصاءحعني اجاخت الفشضت واملت و :   العدالت الاكخصادًت افشاد املجخمع وافت َو

جدٌى دون اغخىام الفشضت املخاخت ، وحععى الذٌو املخلذمت  يالعىائم التاليشاؽ الاكخطادي ، واصاخت ول 

ق العام او الى الاهخلاٌ مً املفهىم الػُم للعذالت الاكخطادًت الى مفهىم اوظع ًخػمً عذالت جىصَع الاهفا

 العائذ ما بين الاكالُم او بين الاجُاٌ املخعاكبت او بين الشجاٌ واليعاء .  

جلً الحالت التي ًيخفي فيها الظلم والاظخغالٌ واللهش والحشمان مً الثروة هي   العدالت الاحخماعيت :

والعلؿت او مً وليهما ، والتي ٌغُب فيها الفلش والتهمِش والاكطاء الاجخماعي وجىعذم فيها الفشوق غير 

خمخع فيها الجمُع بدلىق  اكخطادًت  امللبىلت اجخماعُاً  بين الافشاد والجماعاث والاكالُم داخل الذولت ، ٍو

اث مخيافئت .  وظُاظُت واجخماعُت ت وخٍش  وبُئُت مدعاٍو

عً ًخدلم الخىاصن في الاكخطاد بدعاوي الؿلب الىلي مع العشع الىلي . فارا صاد الؿلب  :الخىازن الىلي   

العشع عىذ معخىي الخىظُف اليامل ، ادي رلً الى خذور فجىة جضخمُت . اما ارا خذر كطىس في 

 الؿلب عً العشع الخىظُف اليامل فعُؤدي رلً الى خذور فجىة اهىماشُت . 

وهي همُت مخذفلت ومعخمشة مً العلع املادًت او املخدطالث الىلذًت ، ًجشي كُاط   الخيار او الخدفم

حجمها أو حغيرها خالٌ مذة صمىُت معُىت مً مثل ) العاعت ، الُىم ، الاظبىع ، الشهش ، العىت ( مً مثل 



ا ً . وهزلً الحاٌ لؤل  هفاق الحيىمي الذخل )الاجش أو الشاجب ( فهى ًلاط اما ًىمُا ً او اظبىعُا ً أو شهٍش

ا ً وظعش الفائذة التي جدذد بالعىت .    الزي ًلاط ظىٍى

، املخضون العلعي ،  آلاالثىت  ، مً مثل : في لحظت صمىُت معُ وهي همُت زابخه ًمىً كُاظها  الرصيد :

خه املدذد ،  سأط املاٌ ، الثروة )همُت الزهب ، الشضُذ في البىً ،  الاظهم ( وعادة ما ًزهش الشضُذ جاٍس

خ  ت العشاكُت ( ) 2114/  12/  13مثال ً في جاٍس  ( ملُاس دًىاس عشاقي .151وان سضُذ  )ششهت الخؿىؽ الجٍى

ادة في   ميتالفجىة الخضخ - .الؿلب  عً العشع عىذ معخىي الخىظُف الياملوحعني الٍض

.الخىظُف الياملفي خالت ر كطىس في الؿلب عً العشع و خذهى :   الفجىة الاهىماشيت -
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(اظتهال الاهخاج ووظائل واملعذاث )وامليائً الاهخاجُت العملُت في الثابذ املاٌ ساط ن

ًمثل الخذفم الذائشي للذخل ؾبُعت العالكت بين )كؿاع املعتهلىين / واللؿاع الاهخاجي / كؿاع سجاٌ 

علىالاعماٌ / الل ً اظدىادا ال)ؿاع الحيىمي / وكؿاع العالم الخاسجي ( ,. ان الذخل والاهخاج ما هما

ول الذخل هى اللُمت الىلذًت لآلهخاجبِىماهى ظلع وخذماثفاإلهخاج، وجهان لعملت واخذة ( ، وار ان

فعها لؤلفشاد للاء دًىاس ًخم اهفاكت مً كبل أي شخظ ٌعذ دخال لشخظ اخش ، فىفلاث الاهخاج التي ًخم د

والخذماث مً الاظىاق ،  هم ، ًخم اهفاكها في ششاء العلعمشاسهتهم في العملُت الاهخاجُت، جمثل دخىالً  ل

هماوهىزا حعخمش عملُت جىلُذ الاهخاج والذخل ، ً معخمٍش ً جُاٍس وجىد ٌعني ( جُاس )العلع والخذماثمما

.الىلذيالخُاس العلعي والخُاس، اوالذخٌىوجُاس

الا / الؿبُعُت)العائلي  او املعتهلىين ( بعشع عىاضش الاهخاج ) العمل املىاسد / سع  ًلىم كطاع الافراد _ 

. عىاضشالاهخاج ظىق في الاهخاجي اللؿاع الى ) الخىظُم / املاٌ سأط /

( ) عىائذ / ميافئاث ( ملابل اظخخذام عىاضش الاهخاج ، فالعمل ًدطل  ) الششواث ًدفع كطاع الاهخاج_ 

ع ( وساط املاٌ ًدطل على ) الفائذة ( والخىظُم على ) الشبذ(   . على )الاجش( والاسع جدطل على )الَش

عشغها في ظىق العلع  - باظخخذام عىاضش الاهخاج في اهخاج ظلع وخذماث نهائُت َو  ًلىم كطاع الاهخاج

 .والخذماث 

العلعبأهفاقًلىم- ششاء على الاهخاج في مشاسهتهم مً عليها خطلىا التي الذخٌى الافرادكطاع

 والخذماث 
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 ن ساط املاٌ  الثابذ في العملُت الاهخاجُت )وامليائً واملعذاث ووظائل الاهخاج (اظتهال

ًمثل الخذفم الذائشي للذخل ؾبُعت العالكت بين )كؿاع املعتهلىين / واللؿاع الاهخاجي / كؿاع سجاٌ 

ان الذخل والاهخاج ما هما ال )ؿاع الحيىمي / وكؿاع العالم الخاسجي ( ,. اظدىادا ً على الاعماٌ / الل

، وار ان ول الذخل هى اللُمت الىلذًت لآلهخاج بِىما هى ظلع وخذماث    فاإلهخاج، وجهان لعملت واخذة ( 

فعها لؤلفشاد للاء دًىاس ًخم اهفاكت مً كبل أي شخظ ٌعذ دخال لشخظ اخش ، فىفلاث الاهخاج التي ًخم د

والخذماث مً الاظىاق ،  هم ، ًخم اهفاكها في ششاء العلعمشاسهتهم في العملُت الاهخاجُت، جمثل دخىالً  ل

ً هما وهىزا حعخمش عملُت جىلُذ الاهخاج والذخل ،  ً معخمٍش ( جُاس )العلع والخذماث مما ٌعني وجىد جُاٍس

ٌ وجُاس   . الىلذيالخُاس العلعي والخُاس ، او  الذخى

سع / املىاسد الؿبُعُت )العائلي  او املعتهلىين ( بعشع عىاضش الاهخاج ) العمل / الا   ًلىم كطاع الافراد _ 

 / سأط املاٌ / الخىظُم ( الى اللؿاع الاهخاجي في ظىق عىاضش الاهخاج . 

( ) عىائذ / ميافئاث ( ملابل اظخخذام عىاضش الاهخاج ، فالعمل ًدطل  ) الششواث ًدفع كطاع الاهخاج_ 

ع ( وساط املاٌ ًدطل على ) الفائذة ( والخىظُم على ) الشبذ(   . على )الاجش( والاسع جدطل على )الَش

عشغها في ظىق العلع  - باظخخذام عىاضش الاهخاج في اهخاج ظلع وخذماث نهائُت َو  ًلىم كطاع الاهخاج

 .والخذماث 

الذخٌى التي خطلىا عليها مً مشاسهتهم في الاهخاج على ششاء العلع  بأهفاق ًلىم -  الافراد كطاع

 والخذماث 
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الخنظيمـ رأش املاٌ    ـ        الارضـ       العمل  

( الربحـ  الفائدة  ـ الريع  ألاحر ـ  دخٌى )  

الدخٌى   )ميافئاث عناصر الاهخاج (  

ــ

  وخدماث صلع 

ســــوق 

عناصر االنتاج افــــراد

ســــوق السلع 

والخذمات  افــــراد



أـ الاصخلرار الضياس ي والامني للبلد :   وداعمت لليشاؽ الاكخطادي ةومدفض الن هيهما ًىفشان بِئت 

ب ـ هميت وهىعيت املىاد الاكخصادًت املخاخت للمجخمع : والتي جدذد همُت وهىعُت املىخجاث التي جيىن 

 ه اهخاجها . بامياه

ت فػال ً عً الخىىلىجُا ،  ج ـ كدرة املجخمع على جىظيف الامياهاث املخاخت له :  مً مىاسد مادًت وبشٍش

 ذًثت للىضٌى الى الاظخخذام الامثل لهزه الامياهاث . وفىىن الاهخاج الح

د ـ اللدراث البشريت املخىفرة في املجخمع من خيث الخعليم والخدريب  . 

التي لً ًيىن بملذوس البشش العُؿشة عليها ، وهلطذ بها اليىاسر الؿبُعُت مً  : روف الطبيعيت هـ ـ الظ

ٌ الاعاضير  و الفُػاهاث .......الخ وهزه جؤزش على معخىي اليشاؽ الاكخطادي .  الضالص

ليشاؽ الاكخطاديوداعمت ل ةومدفض الن هيهما ًىفشان بِئت ج/ 

 :17712844145- 17816824571

ذ الالىترووي :   yahoo.com15drmuslim@او مشاظلت اليًر



عىامل الاهخاج التي شاسهذ في اهخاج العلع والخذماث )الىاجج اللىمي  لعىائذ وهى مجمىعت اللُم الىلذًت

 ( خالٌ ظىت .

العلع والخذماث املىخجت خالٌ ظىه واخذة ، وهي مخىىعت ومخخلفت ) ظُاساث / الاالث /  :

/  الالبان /  اللحىم /   الخػشواث /    والخذماث املخخلفت ( وهى ) الىاجج اللىمي ( ،  البعت  / الاكمشت

 .مما ًخعزس كُاظها   وهزه جمُعا ً ظلع غير مخجاوعت

 املجخمعالىلىد وىخذة كُاط للخعبير عً كُم العلع والخذماث املىخجت مً كبل  ماظخخذا

 . الاهذزاس ( خالٌ ظىت واخذة ، أي )  الذخل اللىمي   وؾشوخاً  مىه

مجمىع امليافئاث الىلذًت التي ًدطل عليها اصحاب عىاضش الاهخاج هظير : 

 علع والخذماث ) الىاجج اللىمي (.مشاسهتهم في العملُت الاهخاجُت الاهخاج ال

مجمىع كُم العلع والخذماث التي ًدطل عليها اصحاب عىاضش الاهخاج في ملابل : 

شجبـ الذخل الحلُلي بشيل مباشش بمعخىي الاظعاس العائذ ) الخضخم ( :  اهفاكهم للذخٌى الىلذًت ٍو

فان العالكت عىعُت بين الذخل الحلُلي  ولهزافيلما اسجفعذ الاظعاس اهخفؼ الذخل الحلُلي ، 

 والخضخم )املعخىي العام لؤلظعاس ( .

باهه اداه اخطائُت حعخخذم للُاط الخغُير اليعبي في الاظعاس مً فترة صمىُت 

ألخشي 

100* لألصعارالدخل الحليلي = الدخل النلدي / الركم اللياس ي 



 

 =6111    ÷121 ×111  =5111  

ملُىن دًىاس ، ا وان اللُمت الحلُلُت للذخل  1111لذاس مً كُمت الذخل بم أي ان الخضخم كذ خفؼ

  .ملُىن دًىاس 5111هي 

 doubleث الىظُؿت أو جىشاس اخدعاب كُمت العلعت مشجين )الحعاب املضدوج لغشع عذم اخدعاب املىخجا

counting مً مثل اخدعاب كُمت الحىؿت او الذكُم اهثر مً مشة في ضىاعت الخبز ، جم اعخماد على )

ادة التي ًػُفها ول كؿاع خالٌ العملُت الاهخاجُت على كُمت  لت اللُمت املػافت التي تهخم بالٍض ؾٍش

التي ًدعلمها ، أي ان اللُمت املػافت هي الفشق بين كُمت الاهخاج وبين كُمت املىخجاث الىظؿُت  املذخالث

 .خالٌ ول مشخلت مً مشاخل اهخاج العلعت 

للؿىُت همُاث مً اللؿً مً اخذي املضاسع الهخاج اللؿً ، ودفع لها مبلغ ٌ او ٌعخلم معمل الابخياس للغض 

ملُىن والتي ( 41)( ملُىن دًىاس ، وكام ببُع الغٌض املىخجت الى ششهت معُىت لليعُج اللؿني بمبلغ 31)

ملُىن ( 61بذوسها باعذ امليعىجاث اللؿىُت الى الششهت الاخشي الاهخاج الالبعت اللؿىُت الجاهضة بمبلغ )

ملُىن دًىاس عشاقي  . ( 85دًىاس ، والتي كامذ بخطيُع مخخلف املالبغ منها وباعتها في الاظىاق بمبلغ )

 اخعب الىاجج النهائي واللُمت املػافت .

100مجمىع الاصعار في صنه الاصاش */  مجمىع الاصعار في صنت امللارهت =   لألصعارالركم اللياس ي 



الليمت املضافت كيمت البيع مرخلت الاهخاج املراخل

3030اهخاج اللطنالاولى

4010الخنظيف والغٌسالثاهيت

6020النضيجالثالثت

8525املالبطالرابعت

21585الاحمالي

لغشع عذم اخدعاب املىخجاث الىظُؿت أو جىشاس اخدعاب كُمت العلعت مشجين )الحعاب املضدوج ج/  

double countingمً مثل اخدعاب كُمت الحىؿت او الذكُم اهثر مً مشة في ضىاعت الخبز ) 

اخدعاب املىخجاث الىظُؿت أو جىشاس اخدعاب كُمت العلعت مشجينت الحضاب املسدوج : هي عملي

لت حعخمذ ت خالٌ مجمىع الاهفاق على العلع والخذماث الاظتهالهُت على خعاب  هزه الؿٍش والاظدثماٍس

 جىلعم الى : والخذماث، والعلع  العىت

 *العلع والخذماث الاظتهالهُت )وهي جيخهي بمجشد اظخعمالها مً مثل العلع الغزائُت ( .

*العلع والخذماث الشأظمالُت )وهزه ال جيخهي بمجشد اظخعمالها في اهخاج العلع والخذماث ملذة معُىت ، 

وامليائً ، الجعىس ، الؿشق ، مدؿاث الىهشباء ............الخ (. آلاالثمً مثل 



ٌ ظىت في اكخطاد دولت ما واهذ كُمت اهخاج العلع والخذماث املىخجت ،والتي بِىتها خعاباث الذخل خال

لت الاهفاق ؟ واخذة هما هي مذوهت في ادهاه : املؿلىب اخعب كُمت الىاجج اللىمي  الاجمالي بؿٍش

املبلغ مليىن دًنار  البند 

 200 اهفاق العائالث

 200 هفلاث الحىىميت

 180 الاهفاق الاصدثماري 

 120 الصادراث

 100 الىارداث

+ الاهفاق الاهفاق الاصدثماري +  )اهفاق العائالث(الاهفاق الاصتهالويالدخل اللىمي الاحمالي = 

 ( الىارداث – الصادراثالحىىمي + صافي املعلىماث الخارحيت )

( =100-120+)200+ 180+200الدخل اللىمي الاحمالي  = 

لت على اخدعاب جمُع دخٌى عىاضش الاهخاج خالٌ ظىت معُىت عادة ما جيىن ظىت ،  حعخمذ هزه الؿٍش

هزه  وبمىجب. ظىاء وان دخٌى الافشاد او املششوعاث الىؾىُت )الخاضت والعامت ( ودخٌى الحيىمت 

لت ًخم اخدعاب دخل هال  اظهم بيشاؽ اهخاجي وخطل على اجى او ساجب بطىسة هلذًت او عُيُت   مً الؿٍش

العاؾلين او الخأمُىاث الاجخماعُت او الذخٌى التي ًدطل عليها  إلعاهاثوحعدبعذ الامىاٌ امللذمت 

الحيىمي )العام( + الاهفاق الىاجج املدلي الاجمالي = الاهفاق الاظتهالوي الفشدي )الخاص ( + الاهفاق الاظتهالوي 

الاهذزاس + ضافي الخعامل الخاسجي  –الاظتهالوي العام والخاص )حشُِذ املعاهً / املطاوع / الؿشق والجعىس ( 

 الاظخيراداث (.–)الطادساث 



لُت  ألنهااملدعىلين فهزه ال حعذ دخٌى ملعخلمين  لت جهاصا . حعذ مذفىعاث جدٍى وجخؿلب هزه الؿٍش

 و مخلذما وهى غير مخىفش في معظم الذٌو الىامُت ومنها العشاق . اخطائُا هبيرا ا

 ال ًأخز بعين الاعخباس حجم العيان .-1

 امللذمت للمجخمع .ٌعذ ملُاط همُاً  ولِغ هىعُا ص لزلً ال يهخم بىىعُت العلع والخذماث -2

ال ًخػمً بعؼ الاعماٌ التي ال ًخم خعابها مثل خذماث سباث البُىث أو اظتهالن الفالخين ملىخجاتهم -3

 الضساعُت 

 ي البِئت والصحت العامت للمجخمع ال يهخم لؤلزاس العلبُت التي جترهها اليشاؾاث الاكخطادًت املؤزشة ف-4

وهى ما ًدطل علُت الفشد او الاظشة مً الامىاٌ ، هدُجت مشاسهتهم باليشاؾاث 

على اجش ًىمي ، بِىما  ، شهش (  فعامل البىاء ًدطلالاهخاجُت خالٌ مذة صمىُت معُىت )ًىم ،  اظبىع  

والؿبِب .....الخ ًدطل على ساجب  العامل في املعامل ضىاعت الاخزًت ًدطل على اجش اظبىعي ، واملذسط

شهشي . 

هى الذخل الشخص ي مؿشوخا 

ن الفشد ًمىً له الخطشف الخام به لششاء العلع والخذماث لؤلصمت ال   املخاح وظميمىه الػشائب املباششة . 

ادة ( هدى الادخاس  . الشباع خاجاجه ، وجىجُه الفائؼ مىه )الٍض

 

الضرائب املباشرة  –الدخل الفردي املخاح = الدخل الشخص ي 

بت املباششة =الذخل الشخص ي  بت ×الػٍش 111/وعبت الػٍش

111/ ظتهالنوعبت الا ×=الذخل الشخص ي  حجم الاظتهالن

الاصتهالن -الدخل املخاح   الادخار = 



 

 

بت مباششة كذسها 711111ًبلغ ساجب مىظف في اخذ دوائش الذولت ) خػع الشاجب الى غٍش ا ، ٍو ( دًىاس شهٍش

%( مً دخله ، اخعب ملذاس 85ٌشيل ) لالظتهالن% ( ، وارا ما علمذ ان ما ًخططه املىظف 5)

 للخطشف )املخاح ( وملذاس الادخاس. الذخل اللابل

. 

 كيمت الاصخلطاع الضريبي  35000=  5/100×700000

 ( دًنار شهريا  665000اذن الدخل اللابل للخصرف هى ) 665000=700000-35000

 %(85بما ان وعبت الاظتهالن مً الذخل هي )

 .%( وجدذًذ ملذاس الاظتهالن 85هػشب الذخل اللابل للخطشف في وعبت الاظتهالن مً الذخل )

 111/ 85× حجم الاظتهالن = الذخل اللابل للخطشف )املخاح( 

=665111 ×85/111 

 دًىاس حجم الاظتهالن 565251=

 الاظتهالن –الادخاس = الذخل 

665111 – 565251 

 لؤلدخاسدًىاس املخطظ  99751=

 

 

 

 :17712844145- 17816824571 

ذ الالىترووي :   yahoo.com15drmuslim@او مشاظلت اليًر

 



وضح املفاهيم  او املصطلحاث الاجيت : عرف او ش/ 

 الاكخطاد الذولي 

 الاكخطاد الىلي 

الاكخطاد الطىاعي 

 الخضخم 

الشوىد )الىعاد(

 هالهما 

ع  َس

فائذة 

سبذ

الاكخصاد الىليالضياصت الاكخصادًت الاكخصادًت النظريت الاكخصاد الجسئي 

ضاب املسدوجالحالاكخصادًت الفعالياث

؟؟ لـــــــــــــــــــادر الفصــــــــــــً كبل ان حغــــــــــــــــــــــاخخبر هفض



 الخذماث جؿشا على هىعُت العلع و  ُاط هىعي ٌعىغ الخدعِىاث التيلٌعذ الاهخاج اللىمي الاجمالي م-أ

 الاكخطادًت . ب ـ ٌعذ الاظخلشاس الاكخطادي  اخذ اهم اهذاف العُاظت

ال جمثل دخىال ً هاججت عً املشاسهت في الفعالُاث الاكخطادًت . لؤلساملالاعاهاث التي جذفعها الحيىمت  -ج

املبلغ مليىن دًنار البند

 200 احىر ورواجب

110ريع

310 احمالي الارباح

90فائدة

70 ضرائب غير مباشرة

اخضب الناجج اللىمي بطريلت الدخل ؟ 

اخضب الركم اللياس ي لآلصعار .

؟؟ لـــــــــــــــــــادر الفصــــــــــــً كبل ان حغــــــــــــــــــــــاخخبر هفض
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باث الفسد خالٌ مدة هى الاجفاق على الظلع و الخدماث املظخخدمت في جلبُت اخخُاحاث و زغ

 .شمىُت مدددة 

ت باالهخاج -1 ,  اهه الهدف او الغاًت الاطاطُت ليل اليشاؾاث الاكخطادًت , اذ ان لالطتهالن عالكت عػٍى

واما بالظلع التي اهخجذ مً فاالطتهالن ًىاحه دائما اما بالظلع او الخدماث التي جيخج في ذلً الىكذ , 

 كبل 

ً العجلت الاكخطادًت , اذ ان الاطدثمازاث  -2 له دوزا اطاطُا في جسهُب البيُان الاكخطادي وفي جدٍس

 لخدماث . وفسص العمل هما امسان مخعللان بحجم الؿلب الىلي على الظلع و ا

مجمىع الاهفاق ليل افساد املجخمع اغافت الى اهفاق الحيىمت على هره الظلع و  هى: 

الخدماث 

ؿلم علُه في بعؼ  وهى اهفاق افساد اللؿاع العائلي على الظلع و الخدماث , التي ًيخجها كؿاع الاعماٌ ٍو

الافساد للظلع و هما ٌعني الاطتهالن الخاص خُاشة , الاخُان اطتهالن الافساد او اطتهالن اللؿاع العائلي 

اطخخدام الخدماث التي ًيخجها كؿاع الاعماٌ ، وبىاًء علُت فان مجسد اهخلاٌ الظلعت الى اللؿاع العائلي 

هى عملُت اطتهالهُت ، اذا ً هى مجمىع الاهفاق على الظلع والخدماث مً كبل الافساد لخلبُت خاحاتهم 

 ، الاطاطُت 

ت للحُاة , مثل الغراء وامللبع واملظىً . : أي الظلع الػسوٍز
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: مثل الادواث املجزلُت ، الظُازة ، الازار ، الاحهصة : .................الخ

الظُاخت ، الخامحن ، والخدماث املطسفُت . مثل الخعلُم ، الصحت ،: 

الاطتهالهُت والفسدًت والجماعُتول ما جىفله الحيىمت ومإطظاتها على الظلع والخدماث 

ر الدخل ، أي اهه جلً الىمُت مً الحاحاث الاطاطُت التي جىفس وهى الاطتهالن الثابذ الري ال ًخغحر بخغح

عِش الفسد بدد الىفاف ، وهرا ًخماش ى مع واكع الحُاة ، اذا ال ًمىً جطىز عائلت مً العائالث بدون 

خماطتهالن ختى لى لم ًىً لها دخل ،  م  ٍو ل هرا الاطتهالن اما مً مدخساث طابلت او عً ؾٍس جمٍى

 .  الاكتراع

وهى الاطتهالن الري ًخغحر بخغحر الدخل ، أي اهه ًدبع الدخل فان الفسد عىد ازجفاع دخلت ًمُل الى جدظحن 

ادة اهفاكه على شساء الظلع والخدماث الافػل )الظلع والخدماث الىمالُت مظخىي خُاجه م ً خالٌ ٍش

 التي ال حعد مً الظلع الاطاطُت ( .

ادة  ادة الدخل بىخدة  هى عبازة عً الٍص في الاطتهالن الىاججت عً ٍش

هى عبازة عً اليظبت بحن الخغحر في الاطتهالن والخغحر في الدخل وجيىن كُمت املُل الحدي  واخدة ، او 

اهبر مً الطفس واضغس مً الىاخد الصحُذ نلالطتهال

التي  باهه اليظبت بحن حجم الاطتهالن وحجم الدخل ، أي اليظبت -

اهبر مً الطفس واضغس مً الىاخد  لالطتهالنالدخل ، وجيىن كُمت املُل املخىطـ ًمثلها الاطتهالن مً 

 : الصحُذ 
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 خُث ان: 

MBC  لالطتهالن: املُل الحدي   CΔ  الخغحر في الاطتهالن : YΔ الخغحر في الدخل :

  من خالل املعادلت الخاليت :  لالشتهالكومن املمكن الحصول على امليل املخوشط

 خُث ان : 

ABC  لالطتهالن: املُل املخىطـ   Cالاطتهالن :    :Y  الدخل

 مثال جطبيقي :

اذا وان لدًً الجدٌو الاحي الري ًىضح الدخل والاطتهالن في اكخطاد دولت ما ، املؿلىب خظاب ول مً

 املُل الحدي الطتهالن واملُل املخىطـ الطتهالن ؟ 

الاشتهالك )مليار دًنار( الدخل )مليار دًنار (  الصنت 

210201101

2102211011

2102221072

2100261271

Mpc= Δ c /Δ y

Apc = c / y
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الصنت

الدخل 

)مليار دًنار 

)

الاشتهالك 

)مليار 

دًنار(

الخغير في الدخل 

)دخل شنت 

دخل –الاشاس 

الصنت الصابقت (

الخغير في 

الاشتهالك 

)اشتهالك شنت 

–الاشاس 

اشتهالك الصنت 

 الصابقت(

MPC

)الخغير في 

الاشتهالك / 

الخغير في 

الدخل(

APC

)الاشتهالك 

/ الدخل(

2102 011 01 ....... ...... ...... .......

2102211011011011،01،0

21022121072021721،61،02

2100261271021981،71،09

مً خالٌ اللُام  جأمُىههى املبلغ الىلدي الري ًخمىً افسد او العائلت مً . الدخل الظىىي الاطسة  -*

 طىت ،  جيىويمعُىت خالٌ مدة مىُت معُىت عادة ما  بأوشؿت

وهى مجمىع اللُم املىخجت مً الظلع والخدماث املخدللت في البلد :  دخل الدولت  او  الدخل اللىمي -*

ظمى اًػا  خالٌ طىت مً خالٌ مظاهمت عىامل الاهخاج )الازع ، العمل ، زأض املاٌ ، الخىظُم ( ، َو

 الىاجج املدلي 

ضافي املعامالث ، الاهفاق الحيىمي ، الاطدثماز ، الاطتهالن بلد معحن فُخيىن مً في 

 ( ، وهسمص له بدالت الؿلب الىلي : حن الطادزاث والىازداث أي الفسق ب) الخازحُت

 خُث ان :

Y الؿلب الىلي : C الاطتهالن : I الاطدثماز :G  الاهفاق الحيىمي : X الطادزاث : Mالىازداث :

Y=C + I + G+(X-M)
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 والدخل املخاح : الدخل الشخص يهما الى كظمحن  الدخل  ًمىً جلظُم :

عخبر الدخل املخاح املددد الاطاض  الادخاز  + الاطتهالن= الدخل  ليل مً الاطتهالن والادخاز :َو

 خُث ان 

YDالدخل املخاح :   C مجمىع الاطتهالن :  S الادخاز :

بُت , أي ان الدخل املخاح له هى )  مىظف ًدطل على زاجب ضافي بعد الاطخلؿاعاث الػٍس

ا . ووان مُله الحدي  600,000 % ( او 80لالطتهالن ) أي وظبت ما ًخططه لالطتهالن ( هى ) ( دًىاز شهٍس

. ( , فما هى ملداز الاطتهالن 0,8) 

 (1,8) رقم عشري 

600,000  ×0,8  =

, ( دًىاز لالدخاز 120,000) , و ( دًىاز مً دخله لالطتهالن  480,000أي ان املىظف خطظ ) 

 ًيىن الدخل الىلي للفسد الري  لىم بجمع الاطتهالن و الادخاز ه 

 021,111  +281,111  =611,111  

YD= C+S

امليل الحدي للصتهالك  ×مقدار الدخل املخاح 

YD= C+S
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ل الادخاز الىؾني الى الاطدثماز , و الاطدثماز بدوزه ٌعد العىطس الفاعل في الاهخاج ,  ج/  م جدٍى عً ؾٍس

 وبالخالي جدلُم عملُت الخىمُت و الخؿىز الاكخطادي وشٍادة معدالث السفاهُت في املجخمع . 

وهى الري ًطدز مً الشخظ بمدؼ ازادجه أي دون غغىؽ , بدُث ًمخىع عً  ,

 اطتهالن حصء مً دخله الطافي

خُىما ًجبر فُه الشخظ على اللُام بهرا الادخاز مً خالٌ الفسق بحن الدخل املخاح و 

الاطتهالن ,

هي كدزة الفسد على جخطُظ حصء مً دخله مً احل املظخلبل , وهي :  ت  اللدزة الادخاٍز

 . معِشخهجددد الفسق بحن حجم الدخل و حجم الاهفاق , اذ ًخىكف اهفاق الفسد على اطلىب 

هي مظالت هفظُت وجسبىٍت جلىي وجػعف جبعا للدوافع التي جدعىا :  ت  السغبت الادخاٍز

والتي مً اهمها السغبت في جىظُم الىفلاث والسغبت في الفسد والؿبلاث الاحخماعُت  جأزس لالدخاز , وملداز 

 حغُحر مظخىي املعِشت .
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والسغبت في حغُحر مظخىي السغبت في جىظُم الىفلاث  الدوافع التي جدعىا لالدخاز  هي 

املعِشت .

ا , شوان املُل الحدي لالطتهالن 1000000وان الدخل املخاح لشخظ ما هى  (  0,57لدًه هى )  دًىاز شهٍس

 الادخاز الشهسي ؟ ز , اوحد ملدا

الف دًنار مقدار الاشتهالك . 701111= 1,07 ×0111111

S      الادخاز =y     الدخل =cن= الاطتهال

  201111=  701111 – 0111111الادخار = 

 الف دًنار  201111مقدار الادخار 

ولما شاد الدخل شاد الادخاز و العىع صحُذ أي ان العالكت ؾسدًت . 

ولما واهذ الاطعاز مسجفعت اهخفػذ مظخىٍاث الادخاز أي ان العالكت بُنهما 

عىظُت . 

لت ججاه العمالث الاحىبُت مظخلسا ) أي عىدما ًيىن طعس ولما وان طعس ضسف العم

 ضسف الدًىاز العس اقي مظخلسا اججاه الدوالز ( , ولما شجع هرا عل الادخاز . 

 كلالشتهالامليل الحدي  ×مقدار الدخل املخاح 
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ا شاد معدٌ الفائدة املمىىح مً كبل البىىن و املطازف , ولما خفص ذلً الافساد على ولم

 الادخاز , اذ ان العالكت هىا ؾسدًت و العىع صحُذ .

ًإزس مىكع الفسد في الخىشَع الؿبلي للمجخمع على زلافخه و امياهاجه في اللُام : 

 امللدزة على الادخاز وال جدبنى زلافخه .  باالدخاز , فالؿبلت الفلحرة ال جمخلً

بحن ملداز الخغحر في الادخاز و ملداز الخغُحر في الدخل , ومعنى , باهه اليظبت 

ادة الدخل , او هى اليظبت بحن ما  د بٍص الفسد او الدولت وبحن الدخل الري ًدطل  ًرخسههرا ان الادخاز ًٍص

 علُه . 

ادة الدخل بىخدة واخدة , املُل الحدي لالدخاز أي ان  ادة في الادخاز الىاججت عً ٍش  هى عبازة عً الٍص

 ملعادلت الاجُت : ٌ على املُل الحدي لالدخاز مً خالومً املمىً الحطٌى 

: الخغحر في الدخل YΔ    : الخغحر في الادخاز SΔ          : امليل الحدي لالدخارMPS خُث ان :

 :07702844045- 07806824570

د الالىترووي :   yahoo.com15drmuslim@او مساطلت الحًر

SΔ/ YΔ
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ادة الدخل اللىمي وازجفاع مخىطـ  / 1ج ادة في الؿاكت الاهخاحُت , وهى ما ًإدي الى ٍش ملا ٌشيله مً ٍش

 ِشت املىاؾىحن , هطِب الفسد مىه , وبالخالي جدظحن مظخىي مع

ً  وظبتل للًفسص عمل و  س ىف/ألهه 2ًج ادة معدالث الخيٍى للدولت , وجىفحر  السأطماليالبؿالت , و ٍش

حن و العمالت املاهسة ,   الخخططاث املخخلفت مً الفىُحن و الاداٍز

اهخاج الظلع و الخدماث التي حشبع خاحاث املىاؾىحن وجطدًس الفائؼ منها للخازج , / ألهه ًإدي الى 3ج

ادة الاهخاج مً حدًد .  آلاالثوهى ما ًىفس العمالث الاحىبُت الالشمت لشساء   و املعداث الالشمت لٍص

الخطحُت بمىفعت خالُت ًمىً جدلُلها مً اشباع اطتهالن خالي , وذلً بلطد الحطٌى :  *

 ُت اهبر ًمىً جدلُلها مً اشباع اطتهالن مظخلبلي . على مىفعت مظخلبل

و املعداث و املباوي ( مً كبل اللؿاع العام )  آلاالث)  السأطمالُتالاهفاق على الظلع 

ادة اهخاج الظلع الاطتهالهُت و الخدماث في فتراث  الحيىمت ( و اللؿاع الخاص ) الشسواث ( , بغسع ٍش

 شمىُت مظخلبلُت . 

ادة الؿلب الىلي في الاكخطاد في املدي  ادة الاهفاق  اللطحر اهه ًإدي الى ٍش , وىهه ًإزس على ٍش

العام . 

ادة زسوة البلد واغافت طلع  ادة اهخاحُت  زأطمالُتاهه ًإدي الى ٍش حدًدة , مما ًإدي الى ٍش

عصش الخىمُت الاكخطادًت على املدي البعُ  د . البلد َو
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ع الاشدثمار في راس املال الثابذ ) املوحوداث الثابخت ( -أ وجخػمً العملُاث الخاضت باكامت املشاَز : 

 الاهخاحُت بما فيها الازاض ي و الاوشاءاث و املعداث , فػال عً الاطدثماز في اللؿاع الظىني و الظُاحي.

مازاث اللؿاع العام و الخاص في البيُت وهي اطدث:  الاشدثماراث الاحخماعيت ) العامت و الخاصت ( -ب

 الخدخُت , مثل الىلل و املىاضالث و املاء و الىهسباء . 

لطد به حمُع الىفلاث على الخعلُم و الصحت , وهرا الىىع مً  ٍو  س املال البشري :الاشدثمار في را-ج

ادتها وزفع   .  هفاءتهاالاطدثماز اضبذ عىطسا مهما في عملُت الاهخاج , ليىهه ٌعمل على ٍش

وجخمثل بساض املاٌ الىلدي في الخصاهت العامت و املدخساث الاخسي )  الاشدثماراث املاليت و النقدًت : -د

ىت العامت ذاث املسدود الثابذ و املخغحر ( , فػال عً الىدائع امل طسفُت و الاطهم و الظىداث و اذوهاث الخٍص

إدي طعس الفائدة املطسفي الدوز الحاطم في هره العملُت  اللسوع املمىىخت بفائدة مظخدلت , ٍو

ت .  الاطدثماٍز

ت في املىاد الخام , و  ادة في املىحىداث الجاٍز هىع مً اهىاع الاطدثماز , ٌعني ان الٍص  الخغير في املخزون :-هـ

فاملظخلصماث مظخلصماث الاهخاج في املخاشن هي اطدثمازاث اًجابُت ,بِىما حع هلُػها اطدثمازاث طلبُت , 

التي ًلىم املشسوع بشسائها لغسع الاطخفادة منها ولِع بغسع بُعها , جخخلف عً الاضٌى التي ٌشتريها 

 بلطد البُع ولِع الطخخدامها في الاهخاج . 

ول اطدثماز ٌظخخدم زاض املاٌ املدلي بهدف املظاهمت في اوشاء مشسوعاث  : الاشدثمار املحلي  -أ

ت داخل البلد ٌعد اطدثمازا مدلُا .   اطدثماٍز

باهه الاطدثماز اللادم مً الخازج و املالً لسؤوض الامىاٌ , و املظاهم في اوشاء :  الاشدثمار الاحنبي -ب

ت في اكخطاد ما مً كبل مإطظت كائمت في اكخطاد اخس .   مشسوعاث اطدثماٍز
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 وهى الاطدثماز التي جلىم به املإطظاث العامت للدولت , وعادة ًسهص هرا الىىع مً الاشدثمار العام :-أ

الاطدثماز على الخدماث العامت التي جلدمها الدولت للمجخمع , مً مثل الخدماث الصحُت و الخعلُمت و 

 الخدمُت الاخسي ) املاء و الىهسباء و الطسف الطحي ( .

خُث  وهى الاطدثماز الري ًلىم به الاشخاص او الشسواث اململىهت الافساد ، مًب ـ الاشدثمار الخاص  : 

 ُت املدلُت او الخازحُت .جىظُف مدخساث املىاؾىحن او مً خالٌ الاكتراع مً املإطظاث املال

هي الاطدثمازاث التي جمخد ألهثر مً زالر طىىاث في الغالب واالطدثماز في  : الاشدثمار طويل الاحل -أ

لت مثل املطاوع املشسوعاث الطىاعُت والصزاعُت او املشسوعاث التي ًمخد الاطدثماز  فيها لفترة شمىُت ؾٍى

 الاهخاحُت ، وعادة ما ًدظم هرا الىىع بازجفاع املخاؾسة والعائد .

وهي الاطدثمازاث التي جمخد خالٌ مدة شمىُت جتراوح  بحن الظىت الى زالر  : ب ـ الاشدثمار مخوشط الاحل 

 طىىاث ، ومً امثلتها في طىق العلازاث .

هي الاطدثمازاث التي حعد ملدة شمىُت عادة جيىن كطحرة مً ًىم الى اكل مً   ج ـ الاشدثمار قصير الاحل :

ت ، وعادة ما ًدظم الظىت ، ومً امثلتها الاطدثماز في الىدائع املطسفُت و  اذوهاث الخصاهت والاوزاق الخجاٍز

 هرا الىىع باهخفاع املخاؾسة والعائد عليها . 

 :07702844045- 07806824570

د الالىترووي :   yahoo.com15drmuslim@او مساطلت الحًر
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 جىحد عالكت  بحن مظخىي الاطتهالن والادخاز . -أ

ا ً للدخل جيىن خطت الادخاز كلُلت .ب ـ   عىدما ًيىن الاطتهالن مظاٍو

 ر الدخل .ج ـ الاطتهالن الخللائي ًخغحر بخغح

 .د ـ املُل الحدي الطتهالن ٌعني كظمت الاطتهالن على الدخل 

هـ ـ في الدٌو التي حعخمد اكخطاد الظىق ًيىن )اللؿاع الخاص ( هى مً ًلدم الاطدثماز .

ت  ت السغبت الادخاٍز اللدزة الادخاٍز

الاشدثمار طويل الاحل الاشدثمار الخاص  

الاشدثمار الاحنبي الاشدثمار قصير الاحل الاشدثمار املحلي 

؟؟ لـــــــــــــــــــادر الفصــــــــــــك قبل ان حغــــــــــــــــــــــاخخبر هفص
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 و ـ ٌعد الاطدثماز غاًت اليشاؽ الاكخطادي .

ادة في الدخل اللىمي وفي مخىطـ الدخل الفسدي .  ادة الاطدثماز الى اخدار ٍش شـ جإدي ٍش

: هناك عوامل عدة من شأنها الخأثير على الادخار ، ماهي ؟ 2س

؟/ قصم او صنف الاشتهالك من حيث النمط 6س

 ب الهدف ؟/ صنف الاشدثمار حص8س

/ ما هي اهواع الاشدثمار من حيث الاحل ؟ 01س

اذكر اثنان منها ؟ر هناك مجموعت من الخعريفاث لالشدثما/ هناك مفاهيم مخخلفت او 02س

ماهي الادوار التي ًقوم بها الاشدثمار /02س

 :07702844045- 07806824570

د الالىترووي :   yahoo.com15drmuslim@او مساطلت الحًر



 ؟ 

ت ما بين اهه ذلً الفسد الري  ( وهى كادز على العمل 46-81ًيىن في طً العمل )فئت عمٍس

بدث عىه عىد مظخىي الاحس الظائد لىىه ال ًجده .  وزاغب فُت ٍو

مىً الحصٌى 811باهه عدد الافساد العاػلين ليل :  مً افساد اللىي العاملت ، ٍو

 خالُت :على معدٌ البؼالت مً خالٌ املعادلت ال

ً على العمل والساغبين فُه ، والرًً ًيىهىن في لحـت معُىت اما  ، هي عدد الظيان اللادٍز

ازف علُه دولُا ً عاملين فعلُين او عاػلين عً العمل في بداًت مسخلت الؼباب الى طً الخلاعد ، ومً املخع

 (  او طً اللدزة على العمل ، أي طً الدخٌى والخسوج مً طىق العمل  46-81ان طً العمل هى )

 مثال جطبيقي 

شخص اخظب  811111ملُىن شخص وحجم البؼالت  ًبلغ( 0611111في بلد ما واهذ كىة العمل جبلغ )

 معدٌ البؼالت ؟ 

معدل البطالة  6.25الحل  : 

ملؤكذ عً العمل ، بظبب الاهخلاٌ مً وؿُفت الى اخسي ، وهي عبازة عً الخىكف ا: 

ددر فهي اذا بؼالت مؤكخه هاحمت عً حغُير الىؿُفت ، فُترن ا لعامل عملت لُيخلل الى وؿُفت اخسي ، ٍو

هرا الىىع مً البؼالت هدُجت الىلص املعلىماث الياملت ليل الباخثين عً فسص العمل واصحاب الاعماٌ 



 لخأدًت العمل املخاح . الالشمت*الافخلاز الى املهازة والخبرة 

 *صعىبت الخىُف الىؿُفي الىاش ئ عً جلظُم العمل والخخصص الدكُم .

ومخجددة  ، الامس الري ًخؼلب اهدظاب مهازاث مخىىعت *الخغير املظخمس في بِئت الاعماٌ واملهً املخخلفت

 باطخمساز .

( املسجبؼت باحهصة همبُىجس  job – banks الىؿائف )معلىماث ملعلىماث الياملت مً خالٌ بىىن جىفير ا

ت )هما هى الحاٌ في بعع البلدان املخلدمت (  مسهٍص

س/ 

انها البؼالت التي جيؼأ بظبب الخغيراث الدًىامُىُت لالكخصاد )مثل الخغير الخىىلىجي : ـ البطالت الهيكليت -

طخغىا  عً عدد هبير مً العماٌ مدل العىصس البؼسي مما ًؤدي الى الا  آلالت( ، وهرلً بظبب اخالٌ 

 وهي بؼالت حصئُت ، بمعنى انها جلخصس على كؼاع اهخاجي او صىاعي معين .

كُام الافساد العاػلين عً العمل بسفع مظخىي مهازاتهم الشخصُت مً خالٌ الدوزاث :  املعالجت -

ب املظخمس بغسض اهدظاب املهازاث الاهخاحُت املؼلىبت التي  جخىائم وػبُعت الخغيراث املخخصصت والخدٍز

 الخىىلىحُت التي جددر في اطالُب الاهخاج .

س/ 

وهي البؼالت الىاججت عً دوزة الاعماٌ ، ففي فتراث السوىد الاكخصادي واهخفاض :البطالت الدوريت -

ؼاعي الصىاعت والبىا  وجخأزس العمالت ذاث الاهخاج ًىخفع الخىؿُف  فتزداد معدالث البؼالت . في ك

 املهازاث الاكل اهثر مً العمالت املاهسة . 

الخىاشن الى الاكخصاد مً خالٌ الخيؼُؽ الاكخصادي او  إلعادةًخؼلب جدخل الدولت اللىي :  املعالجت

 . الخدفيز الاكخصادي 



جيؼأ في الحاالث التي ًيىن فيها عدد العماٌ املؼغلين ًفىق الحاحت الفعلُت : البطالت املقنعت  -  وهي التي

با ، خُث انها اذا ما سحبذ مً اماهً عملها فان  للعمل ، مما ٌعني وحىد عمالت فائظت ال جيخج جلٍس

 حجم الاهخاج لً ًىخفع .

، وزبؽ الاحس بالعائد ، وجأهُل العمالت  اعخماد معُاز الحاحت الحلُلُت لللىي العاملت  املعالجت :  -

 الفائظت للعمل في اعماٌ اخسي . 

ادة الاعخماد على الخىىىلىحُا 8 بدالً  مً العىصس البؼسي في العمل ، الامس الري ادي الى اخالٌ  وآلاالثـ ٍش

 الالت بدال مً الاوظان في الاهخاج .

 الظياوي ومعدٌ الىمى الاكخصادي .عدم الخىاطب بين معدالث الىمى -0

ت في الىثير مً اكخصادًاث الدٌو ، مما ًؤدي الى عدم جىطُع كاعدة الاهخاج 3 ـ طعف الاطدثمازاث الظىٍى

 بما ًدىاطب مع حجم الظيان الداخلين الى  طىق  العمل .  

م مظدو -6 د هدُجت الاعخماد فؼل معـم ججازب الخىمُت في العدًد مً الدٌو الىامُت ، ووصىلها الى ػٍس

على اللؼاع العام )الحيىمي( وعدم جدفيز اللؼاع الخاص ألادا  دوزه الاكخصادي املىلد لفسص العمل 

 الاطافُت . 

ـ طعف الاطدثماز في العىصس البؼسي ، وهى ما ًؼىز مً امياهاجه ليي جخالئم مع الخلدم الخىىلىجي 1

 الحاصل في مُادًً الاهخاج املخخلفت .

البؼالت في البلدان املخلدمت هدُجت كبىلها البؼالت على خظاب خفع الخطخم ، بغُت الحفاؾ جـهس -4

 على كدزاتها الخىافظُت في الاطىاق العاملُت .

كخصادًت الخخالف الظُاطاث الاج/ 

الىػني ، فظال َ عً لالكخصادـ ان البؼالت جدٌى هم مً الافساد الى ػاكاث مهدوزة ، مما ٌؼيل خظازة 8

 انها حؼيل عبئا ً مالُا هدُجت جلدًم بدالث البؼالت او السعاًت الاحخماعُت للعاػلين . 



ـ ًؤدي ازجفاع معدالث البؼالت في املجخمع الى ؿهىز مؼيلت الفلس ، والفلس بدوزة ًؤدي الى العدًد مً 0

واهخفاض املظخىي الخعلُمي ، وبالخالي الاطساز الاكخصادًت باملجخمع )مً مثل طى  السعاًت الصحُت 

 اهخفاض مظخىي الاهخاحُت ( .

ـ ان خسمان الفسد مً عمله وعدم خصىله على دخل ًىفي العالت عائلخه ، كد ًدفعه الى اطالُب غير 3

 على دخل .  خصىلهمؼسوعت في 

خباغ والؼعىز ـ ان ؿاهسة البؼالت جؤدي الى معاهاة العاػلين مً الامساض الىفظُت الىاحمت عً الا 6

ت وحعاػي املخدزاث والاهظمام الى العصاباث  بالفؼل واهماٌ املجخمع لهم ، وبرلً جصداد املؼىالث الاطٍس

مت  باإلزهابوالاهخساغ   املخخلفت وبخاصت بين الؼباب .  بأػيالهاوالجٍس

 باألمًجؤدي البؼالت الى اطعاف مفهىم املىاػىت والاهخما  الىػني ، ومما ًترجب على ذلً مً اطساز -1

 الىػني . 

 هدُجت ازازها الاكخصادًت والاحخماعُت والىفظُت والظُاطُت والامىُت الخؼيرة  ج/ 

 مثال جطبيقي :

الف  011،  0181في دولت ما واهذ كدزة الاكخصاد على خلم الىؿائف الجدًدة ) فسص عمل (  في عام 

ا ً ، وعدد طيان البلد % 8،0همى كىة العمل فسصت عمل ، ووان معدٌ  ملُىن وظمت . اخظب 03طىٍى

 فسصت عمل .011111علما ان عدد الىؿائف املخاخت هى ؟ حجم البؼالت لهره الظىت 

الف فسصت عمل  071111= 8.0/811×03111111

ػل عً العملعا71111= 011111- 071111  



ادة املظخمسة في املظخىي  هلىد هثيرة )عسض هبير مً الىلىد ( جؼازد طلعا ً كلُلت . او هي الٍص

ادة في ع الىاحمت لألطعازالعام  ادة في حجم الاهخاج الظلعي  ر بمعدٌ اهبسض الىلىد عً الٍص مً الٍص

 . والخدماث 

:



افتراض وحىد مجخمع بظُؽ ًيخج زالر اصىاف مً الظلع فلؽ ، بدُث واهذ اطعاز جلً الظلع في ب

 ، هما هى مىضح في الجدٌو الاحي : 0181و  0186العامين 

 املؼلىب : 

خظاب السكم اللُاس ي الخجمُعي البظُؽ لألطعاز مىضحا ً معدٌ الخطخم في اكخصاد هرا املجخمع ؟ 

 : 

 الخؼىة الاولى 

0،8 +0،1 +1،1/8،1+0 +1،6×811  =831.1  

 الخؼىة الثاهُت 

  =831،1-811  =31.1  %

لت البظُؼت الن ان املاخر علُت هى اعؼائت  على السغم مً طهىلت الىصٌى الى السكم اللُاس ي بالؼٍس

الاهمُت هفظها ليافت اصىاف الظلع ، ولىً في الىاكع ان الظلع جخخلف عً بعظها البعع في الاهمُت ، 

وزة اهبر في الحُاة مً املالبع ، على طبُل املثاٌ ، وملعالجت هره املؼيلت اذ ان املىاد الغرائُت لها  طس 

اوشان ليل صىف مً الظلع ًدىاطب مع اهمُتها ، فاذا اعؼُىا املىاد الغرائُت اهمُت وظبُت  بإعؼا هلىم 

% ( 01%( ، والخدماث اهمُت وظبُت ملدازها )31%( ، واملالبع اهمُت وظبُت ملدازها )61ملدازها )

 %( ، فان السكم اللُاس ي املسجح طُيىن وفلا لىفع املثاٌ الظابم واالحي : 811دُث ًيىن املجمىع )ب

هوع السلعت  

 4102اسعار عام 

 )دينار (

 4102اسعار عام 

 )دينار (

1،21،5املواد الغذائيت 

44،2املالبس

0،24،0الخدماث 



اسعار عام    هوع السلعت 

)دينار( 4102

اسعار عام   

)دينار( 4102

جزجيح عام  الاوسان 

4102

جزجيح عام 

4102

63 05 22 1،5 1،2 املواد الغذائيت 

44،2613142املالبس 

24،2 64،2 42 4،0 0،2 الخدماث 

011002،203662

الاوسان ×  4102=  الاسعار عام  4102جزجيح عام 

الاوسان×  4102=  الاسعار عام  4102جزجيح عام 

 السكم اللُاس ي  881.1

% الخطخم   68،11=811-868،1معدٌ الخطخم =  



ً جؼبُلي :   جمٍس

( 0186 -0112في الاكخصاد العساقي للظىىاث ) لألطعاز اللُاطُت  باألزكامشودن مدزض مادة الاكخصاد 

 وهما مبين في الجدٌو الاحي ، اخظب معدالث الخطخم في الاكخصاد العساقي . 

الزقم القياس ي الاسعار  السنت     

4116011

4101001

4100042

4104021

4106021

4102042



الزقم القياس ي  السنت     

 الاسعار 

معدل الخضخم  حساب معدل الخضخم 

ال يحسب هنا الهنا بحاجت  011 4116

الى الزقم القياس ي لالسعار 

 4115في سنت 

666666666666

4101 001 (001-011÷)011 01% 

4100 042 (042-001÷)001 06،3%

4104 021 (021-042÷)042 04% 

4106 021 (021-021÷)021 4،0% 

4102 042 (042-021÷)021 03،4%

خمثل بالخطخم الـاهس في الازجفاع املظخمس باالطعاز اطخجابت لفائع الؼلب دون  ٍو

ت لخدلُم الخعادٌ بين العسض والؼلب مً دون ان  جدخل مً الظلؼاث ، أي ان الاطعاز جسجفع بدٍس

 6 ٌعىكها أي عائم مً كبل الظلؼاث

هىع مً الخطخم املظختر الري ال حظخؼُع الاطعاز في طلت ان جسجفع لىحىد اللُىد 

 .على زفع الاطعاز ، مثل الدظعير الاحبازي وهـام البؼاكت الخىـُمُت  الحيىمُت املباػسة للظُؼسة

ادة الىبيرة في الاطعاز ال : د جيالُف هى الٍص ادة ممازلت في الاحىز  ، فتًز تي جدبعها ٍش

ادة في الاحىز ، هرا الىىع مً  ادة حدًدة في الاطعاز فٍص الاهخاج وجىخفع زبدُت زحاٌ الاعماٌ مما ًدخم ٍش

عد مً اصعب اهىاع الخطخم لصعىبت  الخطخم ًفض ي الى ما ٌظمى )الدوزة الخبِثت للخطخم (، َو

 الظُؼسة علُت . 



جي بؼي  ومعخدٌ ومصاخب ملعدٌ ملبٌى للىمى الاكخصادي ، الا  وهى جطخم جدٍز

 ان اطخمسازه وجساهم ازازه ًمىً ان جؤدي الى خدور جطخم حامذ . 

مً خالٌ الاطخيراداث ، وعادة ما ًددر هرا الىىع  ًأحيهرا الىىع مً الخطخم : 

 يراد معـم اخخُاحاتها مً الظلع والخدماث على الخازج . على اطخ مً الخطخم في الدٌو التي حعخمد

مما أ ـ جازير الخطخم على اللدزة الخىافظُت لخجازة البلد الخازحُت أي طعف جىافظُت الظلع املصدزة 

 . ًؤدي الى اهخفاض الصادزاث ، ًصاخبت ازجفاع كُمت الىازداث 

 ب ـ ًؤدي الخطخم الى ازجفاع الخيالُف املعِؼُت مما ًؤدي الى طعف الادخازاث املدلُت للبلد .

غىُا  ، ج ـ ٌظاهم الخطخم بظى  جىشَع الدخل بين افساد املجخمع ، مما ًؤدي الى افلاز الفلسا  واغىا  الا 

 واضح في املجخمع . يعوهرا ما ًخلم جباًً ػبُ

دـ ٌؼيل الخطخم مؼيلت هبيرة في املعامالث املالُت وبخاصت الدًىن ، ففي طل الخطخم ًصبذ الاًفا  

 الىلىد جخظس ش ي  مً كُمتها . بالدًىن اكل ولفت ، الن 

 س/ كيف حعالج ظاهزة الخضخم ؟ 

 اـ اعخماد طُاطت هلدًت جدظم بالصسامت والخلُُد لعسض الىلد مما ًجعل هخلت الىلىد املخداولت مدددة .

ادة حجم الظسائب  على الدخٌى املسجفعت مً حهت ، وخفع  ب ـ اعخماد طُاطت مالُت مدؼددة جخمثل بٍص

 مي مً غير املىحه الى الخدماث العامت . الاهفاق الحيى 

ج ـ بُع الظىداث الحيىمُت الى الافساد  واملؤطظاث مً احل سحب الظُىلت الىلدًت ، لغسض خفع 

 الؼلب الىلي في الاكخصاد .

ادة الاهخاج والعسض الظلعي والخدماث وجللل مً الاطتهالن  د ـ اعخماد طُاطاث اكخصادًت حظاهم بٍص

 يفالتر

   . 
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اث اليؼاغ الاكخصادي ، ًترجب علُت  : وهي جللباث مىخـمت بصىزة دوزٍت في مظخٍى  _ دوراث الاعمال

خدور اخخالٌ ما بين الاهخاج والاطتهالن ، وهره الخللباث جمُل الى الخىساز بؼيل ػبت مىخـم بين خين 

 واخس . 

 مزاحل دورة الاعمال   -

جخيىن دوزة الاعماٌ الىاخدة مً ازبع مساخل جخعاكب الىاخدة بعد الاخسي باهخـام وجبدأ الدوزة مً زوىد 

،    Reccovery اهخعاغ، زم   Depression الىظاد، زم    recession السوىد: وجيخهي بسوىد على الىدى الاحي 

 .   Boomالسواج  وبعدة 

مىً جلظُم الدوزة الى مدجين   ٍو

 وجظم مسخلخين هما الاهخعاغ والسواج . period expansionـ املدة الاولى : الخىطع 8

 وجظم مسخلخين هما السوىد والىظاد .   period  contractionـاملدة الثاهُت : الاهىماغ 0



 recissionـ مزحلت الزكود 0

في هره املسخلت فان الىثير مً املىخجاث ال ججد لها ػلبا ً )العسض الىلي اهبر مً الؼلب الىلي ( ، مما 

ًؤدي الى جساهم الظلع في الاطىاق ، وهىاث جبدأ زلت املظتهلىين واصحاب الاعماٌ جتزعصع باالكخصاد ، 

 وجبدا البؼالت بالـهىز بؼيل مخفاكم . فخبدا الاطعاز باالهخفاض 

 depressionزحلت الاهكماش ـ م4

يىن فيها )اللعس(  الدوزة  ، وحعبر لىصٌى وظبت البؼالت  وهي اصعب مسخلت مً مساخل دوزة الاعماٌ ، ٍو

الى الحدها الاكص ى واهخفاض الؼلب الاطتهالوي ، ولسحىع ازباح املؼسوعاث او جىبدها الخظائس ، وحعد 

ادة هبيرة في املعسوض الظ لعي اهثر هثيرا مً الؼلب الىلي ، وبرلً جصل زلت هره املسخلت مسخلت ٍش

 املظتهلً باالكخصاد الى ادوى مظخىي لها .

 recoveryـ مزحلت الاهخعاش 6

، هدُجت اهخفاض طعس الفائدة وجظائل املخصون الظلعي ،   في هره املسخلت  ًبدا الاكخصاد بالىمى البؼي

ادة حجم الدؼغ ُل )الاطخخدام( ببؽ  واهخفاض مظخىي البؼالت ، وجصاًد الاطدثمازاث ، والىدُجت هي ٍش

ادة في الاهخاج ،  وازجفاع طئُل في الاطعاز في وجىطع في خسهت  الاكساض .  وخصٌى ٍش

 boomـ مزحلت الزواج 2

ًخىطع اليؼاغ الاكخصادي في هره املسخلت هدُجت جىطع املؼسوعاث اللائمت واكامت مؼسوعاث حدًدة 

صداد الؼلب على املىاد الاولُت وجسجفع ازمانها ، فظال ً عً جىطع خسهت الاكساض مً املصازف وجسجفع  ٍو

صل الاكخصاد الى مظخىٍاث الدؼغُل اليامل مما ًؤدي ال ادة زبدُت الؼسواث برلً اطعاز الفائدة ، ٍو ى ٍش

 . 
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 املخخلفت )املخلدمت والىامُت (. لالكخصاداثا ـ ال حعد البؼالت مؼيلت باليظبت 

 ب ـ الخطخم الىلىد كلُلت جؼازد طلع هثيرة .

اكل مً الحاحت الفعلُت للعمل . ج ـ البؼالت امللىعت هي التي ًيىن فيها عدد العماٌ املؼخغلين

 :17710166161- 17114106171

د الالىترووي :   yahoo.com81drmuslim@او مساطلت اليًر

؟؟ لـــــــــــــــــــادر الفصــــــــــــك قبل ان حغــــــــــــــــــــــاخخبر هفس
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ملا امىً جدلُم هظا الخلضم الهائل في ٖملُاث املخاحغة املدلُت والضولُت ، وبالخالي الؿماح  لىالها ج/ الن 

  .بالخُىع الهىاعي الهائل في مىاَم الاهخاج للؿل٘ والخضماث 

ؿخسضم ملُاؾا لللُمت ومؿخىصٖا لها . :  الش يء الظي ًللى كبىال ٖاما وىؾُِ للخباصٌ َو

اللبٌى الٗام مً الجمهىع باٖخباعها اصاة لخباصٌ الؿل٘ والخضماث في الؿىق  

كضعتها ٖلى جغحمت كُمت الؿل٘ والخضماث الى كُمت هلضًت  

ؾهىلت زؼنها واٖاصة اؾخسضامها الخلا  

ضن اللابلُت للخلف بؿهىلت ، فًال ًٖ كابلُت ججؼئتها ومباصلتها .   جميزها بؿهىلت الخمل ٖو

ت املسخلفت ، فُخم حؿضًض كُمت :  أي ان الىلىص حؿخسضم اؾاؾا الحغاء املباصالث الخجاٍع

 الؿل٘ التي وكتريها والخضماث التي هدهل ٖليها بىاؾُت الىلىص 

ًمىً اؾخسضام الىلىص هملُاؽ ملبٌى لللُمت مً زالٌ مٗغفت الاؾٗاع اليؿبُت ليل : 2

م ملاعهتها بلُمت الىلىص التي جمثل ؾٗغها أي ان الىلى  ص ؾخمثل وخضة الخؿاب ؾلٗت او زضمت ًٖ ٍَغ

 الؿهلت والىاضخت للُاؽ كُمت الؿل٘ والخضماث املسخلفت . 

ًىٓغ البٌٗ للىلىص باٖخباعها مسؼها لللُمت والثروة ، أي اهه ًمىً الاخخفاّ بالىلىص 3

في املؿخلبل للخهٌى ٖلى الؿل٘ والخضماث املُلىبت وزؼنها الان لغغى اؾخسضامها 

كبل ان ًستٕر الاوؿان الىلىص واهذ ٖملُت الخهٌى ٖلى الؿل٘ ) الغظائُت والخُىاهُت 

لت  والتي حٗني مباصلت ؾلٗت بؿلٗت ازغي  اط ًخم مباصلت اللمذ مثال  امللاًًتٖلى الخهىم ( ، جخم بٍُغ

للٗمل .  هؤحىع اش ي والالبؿت او جلضًمه بىػن مٗين باملى 
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الىٓام الاكخهاصي وجىؾٗه واػصًاص الخاحت الى الؿل٘ املىخجت واملىاص مً مجخمٗاث ازغي ، وهدُجت  م٘ جُىع 

ت مً الؿل٘ طاث بالىلىص الؿلُٗت حٗثر هٓام امللاًًت ْهغث الى الىحىص ما ًمىً ان ًُلم ٖليها  ، وهي مجمٖى

اٖاث املجخم٘ ، بدُث ًمىً اؾخسضامها وىؾُلت ملباصلت ول اهىإ الؿل٘ الاؾخسضام الٗام واملفُض ليل كُ

والخضماث الازغي ، فانبذ الهىف واللمذ وبٌٗ املٗاصن حؿخسضم بكيل واؾ٘ ، بٗضها الؿل٘ الاهثر عواحا 

 في املجخمٗاث الؼعاُٖت . 

جُىع الىٓام الاكخهاصي وجىؾٗه واػصًاص الخاحت الى الؿل٘ املىخجت واملىاص مً مجخمٗاث ازغي ، ج/ بؿبب 

 .وهدُجت حٗثر هٓام امللاًًت

ت مً الؿل٘ طاث الاؾخسضام الٗام واملفُض ليل كُاٖاث املجخم٘ ، بدُث ًمىً الىلىص الؿلُٗت  ، وهي مجمٖى

 اؾخسضامها وىؾُلت ملباصلت ول اهىإ الؿل٘ والخضماث الازغي 

ت  عافلذ اؾخسضام الؿل٘ وىؾُِ للخباصٌ الٗضًض مً املكاول مً بُنها عجؼها ًٖ مؿاًغة جُىع الخُاة البكٍغ

التي حٗضصث مجخمٗاتها ، وواهذ ولها في خاحت الى ؾلٗت مُٗىت جللى كبىال ٖاما ، الؾخسضامها وىؾُِ في 

، التي انبذ  هداؽو  فًتو طهب مً الىفِؿت  املٗاصنحؿهُل ٖملُت املباصلت ، فلض اهخضي الاوؿان الى 

اؾخسضامها وىؾُِ للخباصٌ ًدٓى باللبٌى ، واهدكغ الخٗامل بها خلبت مً الؼمً في قيل ؾبائً وكُ٘ 

مسخلفت مً ول مٗضن ،  مؿيىهت ، ووان الخٗامل ًخم ٖلى اؾاؽ الىػن ، اط ًخم قغاء الؿل٘ املسخلفت باوػان

، مثل هضعة املٗاصن ومياهُت ان هظه الىلىص ٖاهذ اًًا مً بٌٗ الُٗىب  جبٗا للؿمت طلً املٗضن وهضعجه، الا 

ُتها وازخالف اوػانها .   غل هٖى

هىع الؿلُاث الٗامت ، فلض  بضأ جضزل هظه الؿلُاث في هٓغا للخُىع الىبير الظي قهضجه املجخمٗاث ْو

خمٗاث واللًاء ٖلى ٖملُاث الغل بُ٘ والكغاء وصف٘ الىلىص ، ومً احل الخفاّ ٖلى ؾالمت املجٖملُاث 

ُاث مدضصة وزخمها بازخام  بؤوػانلجؤث هظه الؿلُاث الى ٖملُت ؾً املٗاصن والخالٖب ،  مدضصة وهٖى
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لًمان اؾخسضامها بهىعة امىه مً كبل املجخم٘ ، وبظلً ْهغث الىلىص املٗضهُت املؿيىهت مً طهب  زانت

لت كابلت للٗض والخباصٌ بهىعة افًل ، للابلُتها ٖلى الخمل والخفٔ والخؼن بؿهىلت .   وفًت وهداؽ ، بٍُغ

هىع الؿلُاث الٗامتا  ج/ بؿبب  لخُىع الىبير الظي قهضجه املجخمٗاث ْو

 خامبازمدضصة وهىُٖاث مدضصة وزخمها  بؤوػانالى ٖملُت ؾً املٗاصن الٗامت لجؤث الؿلُاث 

 ؟زانت

هىع الؿلُاث الٗامتا 1ج / بؿبب  لخُىع الىبير الظي قهضجه املجخمٗاث ْو

الخفاّ ٖلى ؾالمت املجخمٗاث واللًاء ٖلى ٖملُاث الغل والخالٖب ألحل /2ج

 .لًمان اؾخسضامها بهىعة امىه مً كبل املجخم٘/ 3ج

للابلُتها ٖلى الخمل والخفٔ والخؼن بؿهىلتج/ 

لت مً الؼمً باٖخباعها الىؾُلت الافًل للخباصٌ واللُام بالٗملُاث  اؾخمغث الىلىص املٗضهُت املؿيىهت فترة ٍَى

ت الطخمت ،  ت الىبيرة  الا اهه وم٘الخجاٍع هىع الهفلاث الخجاٍع الخىؾ٘ الىبير في ٖملُاث الاهخاج واملخاحغة ْو

ت الضولُت وللخاحت الىبيرة الى حجم اهبر مً الىلىص املٗضهُت الىاصعة فلض لجؤ بٌٗ الخجاع الى انضاع  والخجاٍع

املدخاحين الى  اىبإكغ وطلً مً زالٌ كُام بٌٗ الخجاع الىباع  نيىن الضًً املًمىهت باملٗاصن الىفِؿت ،

ش اٖاصجه ومٗلىماث ازغي لخىؾ٘ هظه الٗملُاث انبذ هلىص  وهخابت نيىن يمان جثبذ كُمت الضًً وجاٍع

باالميان الخضاٌو ببٌٗ اهىإ هظه الهيىن املًمىهت مً كبل الخجاع خُث ًخدٌى الضًً مً َغف الى َغف 

ىعكُت املٗغوفت خالُا ، وبمغوع الىكذ وم٘ ازغ مً زالٌ هظه الهيىن التي مثلذ الهىعة الاولى للىلىص ال

، وجمثل كُمتها كُمت مدضصة الىلضي الىاؾ٘ للىلىص الىعكُت  جُىع الضٌو واملجخمٗاث بضأث ٖملُاث الانضاع 

 مً الظهب ٖاصة وهي الىلىص املخٗاعف ٖليها خالُا . 

ت الطخمت ألنهاج/  . الىؾُلت الافًل للخباصٌ واللُام بالٗملُاث الخجاٍع

هىع الهفلاث الخجاالخىؾ٘ الىبير فج/ بؿبب  ت الضولُت ي ٖملُاث الاهخاج واملخاحغة ْو ت الىبيرة والخجاٍع ٍع

لخاحت الىبيرة الى حجم اهبر مً الىلىص املٗضهُت الىاصعة فلض لجؤ بٌٗ الخجاع الى انضاع نيىن الضًً او 

 املًمىهت باملٗاصن الىفِؿت
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ئًت ًٖ مؤؾؿت جخىؾِ ما بين الافغاص واملؤؾؿاث ، جلىم بخجمُ٘ الاصزاعاث الىلضًت الفاهى  

الخاحت ملابل ٖائض ؾىىي مدضص ) الفائضة( ، لخلىم الخلا باكغايها الى الافغاص او الكغواث بؿٗغ فائضة اٖلى . 

، وبين مً  مً ًملً امىالا ػائضة ًٖ خاحاجهجمثل مؤؾؿاث وؾُُت بين  املهاعفان 

 ،.  ًدخاج الى امىاٌ لخغُُت خاحاجه املسخلفت

مً زالٌ ٖمل املغابين الظًً واهىا ًلغيىن الامىاٌ ، في بضاًت الامغ بكيل بؿُِ حضا 

وهدُجت للخاحت اٌ امىاٌ اهبر بضأوا بلبٌى الاًضاٖاث مً الخجاع ، الظي ًمخليىن ، ملً ًدخاج للاء اعباح مُٗىت 

با ، وفي اًُالُا ٖلى وحه  امىالا فائًت للاء مىدهم فىائضا مدضصة ، وطلً في نهاًت اللغون الىؾُى جلٍغ

ش مغث املهاعف بخُىعاث هائلت لخهل الى ما هي ٖلُه الان ، مً مؤؾؿاث مالُت  الخهىم ومىظ طلً الخاٍع

 ضخمت جهل مىحىصاتها الى ملُاعاث الضوالعاث . 

 ٖمل املغابين الظًً واهىا ًلغيىن الامىاٌ ملً ًدخاج للاء اعباح مُٗىت ،ج/ بؿبب 

لخاحت اٌ امىاٌ اهبر بضأوا بلبٌى الاًضاٖاث مً الخجاع ، الظي ًمخليىن امىالا فائًت للاء مىدهم اهدُجت  ج/ 

 فىائضا مدضصة

 : الاهداف العامة -1 

ي في الضولت ، باٖخباعه اخض اللُاٖاث الاكخهاصًت الهامت في وهي الاهضاف التي ٌؿعى الى جدلُلها الجهاػ املهغف

ول بلض ، والظي ٌؿعى الى جدلُم الخىمُت الاكخهاصًت والاحخماُٖت ، وجدلُم الاؾخلغاع الىلضي واملالي وػٍاصة 

ُف الىفء   ، وػٍاصة فغم الٗمل مً زالٌ طلً .  لألمىاٌفغم الخْى

تعظيم الارباح :  2 - 

ماٌ  ، اط حٗمل ٖلى  اث الاعباح ما امىً ، مً زالٌ وهى الهضف الاؾاس ي ملىٓماث الٖا حُٗٓم مؿخٍى

 . الاؾخسضام الازل للمىاعص املخاخت في ْل املىافؿت الكضًضة في الاؾىاق 
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 الاحتفاظ بالسيولة :  -3

غاف املسخلفت في  وحٗني الؿُىلت كضعة املهغف ٖلى الاؾخمغاع باالًفاء بالتزاماجه املالُت ججاه املىصٖين والَا

%( مً 77مً الؿُىلت ًدضصها البىً املغهؼي وان جيىن ) الىكذ املدضص ، اط ًدخفٔ املهغف بمؿخىٍاث

الىصٌٗت ، وهظه جخغير جبٗا للؿُاؾاث الاكخهاصًت املٗخمضة ، فاطا واهذ الىحهت الاكخهاصًت جىؾُٗت فان 

لى  البىً ًسفٌ حجم الاخخُاَي اللاهىوي وهظا ٌُٗي مغوهت للمهاعف بالخمخ٘ بذجم ؾُىلت اهثر ، ٖو

اث اٖلى الٗىـ اطا واهذ الؿُا ؾاث طاث َاب٘ اهىماش ي فان الاخخُاَي اللاهىوي ؾِخم عفٗه الى مؿخٍى

غاف املسخلفت في الىكذ  باإلًفاءكضعة املهغف ٖلى الاؾخمغاع  بالتزاماجه املالُت ججاه املىصٖين والَا

 املدضص 

 جخغير وؿبت الؿُىلت التي ًدضصها البىً املغهؼي جبٗا للؿُاؾت الاكخهاصًت املٗخمضة ؟ -ؽ/ ٖلل

صًت جىؾُٗت فان البىً ًسفٌ حجم الاخخُاَي اللاهىوي وهظا ٌُٗي مغوهت واهذ الىحهت الاكخها ج/ ألهه اطا

لى الٗىـ اطا واهذ الؿُاؾاث طاث َاب٘ اهىماش ي فان الاخخُاَي  للمهاعف بالخمخ٘ بذجم ؾُىلت اهثر ، ٖو

اث اٖلى  اللاهىوي ؾِخم عفٗه الى مؿخٍى

 الامان  -4

٘ ، والخؤهض مً  جلضم ٖلى قيل كغوىووٗني به يمان الخفاّ ٖلى امىاٌ املىصٖين ، والتي   الصخاب املكاَع

اث مساَغة مغجفٗت ، وهما هى الخاٌ م٘ الؿُىلت فان ما ٘ طاث مؿخٍى ضم الاؾدثماع في مكاَع ياهُت ؾضاصها ٖو

 الامان ٌٗض كُضا ٖلى املهغف اهثر مً وىهه هضفا بدض طاجه . 

لُه ًداٌو املهغف لخدلُم الخىاػن املُلىب بين املخُلباث التي ًفغيها الىٓام املهغفي املٗمٌى ب٘ في البلض  ٖو

غاكبه البىً املغهؼي ، وبين مخُلباث الهيرفت الخانت التي جخًمً جلضًم الخضماث  والظي ٌكغف ٖلُه ٍو

 املالُت ٖائض . 

كبٌى الىصائ٘ : 

ان اليكاٍ الاؾاؽ الظي ًميز املؤؾؿاث املهغفُت ًٖ غيرها ، هى كبٌى الىصائ٘ مً الجمهىع ، والىصٌٗت : هي 

ٖىض الُلب او بٗض اهظاع او في  الخؤصًتحبت ) املبلغ املهغح به في أي ٖملت واهذ واملىصٖت لضي املهغف والىا

ش اؾخدلاق مٗين (   جاٍع
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ٖىض الُلب او بٗض  الخؤصًتملت واهذ واملىصٖت لضي املهغف والىاحبت هي ) املبلغ املهغح به في أي ٖ

ش اؾخدلاق مٗين (   اهظاع او في جاٍع

 مىذ اللغوى -2

هى ) مبلغ  اللغىًمثل مىذ اللغوى اليكاٍ الاؾاؽ للمهغف ، مً هاخُت جلضًم الامىاٌ ملً ًدخاج اليها ، و 

ل وكاٍ اكخهاصي او اؾتهالوي مدضص ، وملضة ػمىُت  لألفغاصمً املاٌ ًمىذ مً كبل املهغف  واملؤؾؿاث لخمٍى

ش املدضصة لها  مدضصة ملابل فائضة مدضصة ، ٖلى ان ًلتزم امللترى بؿضاص وافت مبلغ اللغى م٘ الفائضة بالخىاٍع

) 

ل وكاٍ اكخهاصي او اؾتهالوي  لألفغاصمبلغ مً املاٌ ًمىذ مً كبل املهغف هى  واملؤؾؿاث لخمٍى

٘ الفائضة مدضص ، وملضة ػمىُت مدضصة ملابل فائضة مدضصة ، ٖلى ان ًلتزم امللترى بؿضاص وافت مبلغ اللغى م

ش املدضصة لها   بالخىاٍع

 وامضها ؾىت فاكل وجيىن اؾٗاع الفائضة ٖليها مىسفًت كغوى كهيرة الاحل :  -ا

 وامضها زمؿت ؾىىاث وفائضتها مخىؾُت : كغوى مخىؾُت الاحل  -ب

لت الاحل : غو ك -حـ اصة ما ى ٍَى وهي اللغوى التي ًخُلب ؾضاصها مضة ػمىُت اهثر مً زمؿت ؾىىاث ، ٖو

 جيىن اؾٗاع الفائضة ٖليها مغجفٗت . 

 الاؾدثماع : -3

ُف الؿُىلت الفائًت لضيها ، وفي اغلب الاخُان ًخم الاؾدثماع في الاوعاق  جلجؤ املهاعف الى الاؾدثماع لخْى

ت وؾهىلت لخلبُت خاحاث الؿُىلت ليكاَاجه  ياملالُت ) الاؾهم والؿىضاث( ف الاؾىاق املالُت اط ًمىً بُٗها بؿٖغ

اث مساَغة مغجفٗت ) اخخماٌ جدلم الخؿائغ (  ٘ طاث مؿخٍى  املسخلفت ٖلى ان ال ًخم الاؾدثماع في مكاَع

ت وؾهىلت لخلبُت خاحاث الؿُىلت ليكاَاجه املسخلفت ألههج/   ًمىً بُٗها بؿٖغ

  الخضماث املالُت  -4

 لغغى حظب الؼبائً والخفاّ ٖليهم ج/ 

 



 

 

50 

وهي املؿدىضاث املُلىبت لخغُُت اؾخيراص البًائ٘ والؿل٘ مً . الخجاعة  ألغغاىفخذ الاٖخماصاث املؿدىضًت  - أ

ها خيىمت بلض الخهضًغ او بلض الاؾخيراص او الخاعج او جهضًغها ، وجمثل مخُلباث كاهىهُت واح غائُت حكتَر

 بلض الٗبىع . 

وهى حٗهض مً حاهب البىً لهالر املؿخفُض ، ًخم بمىحبه يمان ؾضاص مىذ زُاباث الًمان ، ب 

 املؿخدلاث مً صون أي جؤزير ٖىض اؾخالم َلب الؿضاص املخىافم ٖلُه  بين حهت الخهضًغ وحهت الخىعٍض . 

 مثل حؿضًض كىائم الاحىع والفىاجير املسخلفت الؼبائً اصاعة مضفىٖاث حـــ 

وهي البىىن املؿؤولت ًٖ ٖملُت الانضاع الىلضي ومغاكبت ٖملُاث الائخمان واصاعة الؿُاؾت الىلضًت للضولت . 

ؿمى البىً امل وهى اٖلى ؾلُت هلضًت في الضولت ، وهى املؿؤوٌ الىخُض ، لخيىمت ااو بىً ببىً البىىن غهؼي َو

مثل امللجؤ الازير للمهاعف في الضولت للخهٌى ٖلى الؿُىلت ٖىض الخاحت ، ان  هى ٖملُت انضاع الىلىص ، ٍو

 البىً املغهؼي ًمثل كمت الهغم في الجهاػ املهغفي الي صولت ،

 

 نضاع الٗمالث : ا -1 

البىً املغهؼي وفلا لللاهىن هى املؿؤوٌ الىخُض ًٖ انضاع الٗمالث بفئاتها املسخلفت وهى الظي ًدضص حجم 

نيهظا الانضاع   وخاحت البلض ومخُلباث الخىمُت  جبٗا ملدضصاث الاكخهاص الَى

 بىً الخيىمت :  -2

ٌٗخبر البىً املغهؼي بىيا للخيىمت فهى ًدخفٔ بدؿابتها املالُت واصاعة الضًً الٗام ، هما ًمىً للبىً املغهؼي 

هغف نيىهها ، وان ًلضم لها اللغوى كهيرة الاحل  وغيرها مً اليكاَاث ان ًلبل الىصائ٘ الخيىمُت ٍو

 الىلضًت الخيىمُت 

 بىً البىىن :  -ـ 3

  :جدضًض الاخخُاَي اللاهىوي والاخخفاّ به  -اوال

كاهىوي غير ًفغى البىً املغهؼي ٖلى املهاعف املسخلفت الاخخفاّ بيؿبت مً الىصائ٘ ٖلى قيل اخخُاَي 

خم الاخخفاّ به لضي البىً املغهؼي ملىاحهت خاالث السخب مً  كابل لالؾخسضام مً كبل املهغف ، ٍو
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لىم البىً املغهؼي بخدضًض هظه اليؿبت التي جسخلف مً بلض  ، خؿب الٓغوف  ألزغ الىصائ٘ ، ٍو

 الاكخهاصًت والؿُاؾت ليل بلض . 

 : للخهٌى ٖلى الؿُىلت  ان البىً املغهؼي هى امللجؤ الازير للمهاعف -زاهُا

كض جىاحه املهاعف في بٌٗ الاخُان مكاول جخٗلم بؿُىلتها املالُت لىكذ مدضص أي ٖضم كضعتها ٖلى 

الىفاء بؿض مخُلباث ٖملُاث السخب الىاؾٗت ، والتي غالبا ما جدضر في اوكاث جغصي الٓغوف 

البىً املغهؼي لالكتراى مً الاخخُاَي اللاهىوي او مً ى ػماث ، لظلً جلجؤ املهاعف الالاكخهاصًت او الا 

امىاٌ البىً ، ملضة مدضصة لخغُُت مخُلباتها ، زم جلىم باٖاصتها الى البىً املغهؼي هى الًامً الى البىً 

لُه فان البىً املغهؼي هى الًامً النهائي المىاٌ املىصٖين .   املغهؼي ، ٖو

ائف الاؾاؾُت والهامت التي ًلىم بها ،  ج/  وطلً للْى

ت ) الاؾخيراص والخهضًغ  ألغغاىوهي املهاعف التي جغهؼ ٖلى مىذ اللغوى كهيرة الاحل ٖاصة  الخٗامالث الخجاٍع

لت واهما غالبا ما جخم زالٌ فترة اؾابُ٘ او اقهغ ،  ( ، وهظه الٗملُاث بُبُٗتها ال جدخاج الى مضص ػمىُت ٍَى

ت املهاعف الاهثر اهدكاعا في الٗالم ، بؿبب جىؾ٘ اليكاٍ الخجاعي في ْل الٗىملت  وحٗض املهاعف الخجاٍع

 صي الىبير . والاهفخاح الاكخها

ت هبيرة مً املهاعف التي جغهؼ ٖلى كُإ مٗين او وكاٍ مٗين ، وحٗمل الغغاى حشجُ٘ الخىمُت  وهي مجمٖى

واملهاعف الهىاُٖت املهاعف الؼعاُٖت كخهاصًت في الضٌو الىامُت والىاقئت ، ومً الامثلت ٖلى طلً الا

ت ،  ل اللُإ املدضص وجدهغ وكاَاتها يمً هظا اللُإ . واملهاعف الٗلاٍع ت ٖلى جمٍى خُث حٗمل ول مجمٖى

ها الى مماعؾت ما انبذ ًُلم ٖلُه بيكاَاث الهيرفت هٓغا للخُىعاث الىبيرة في ٖمل املهاعف لجؤث اغلب

ت ومخياملت مً الخضماث املالُت واملهغفُت ، التي جلضمها املهاعف ليل اهىإ  ت مخىٖى الكاملت ، وهي مجمٖى

ضه او ًخىكٗه الؼبىن ؾُدهل ٖلُه ولىً ملابل ٖمىلت مُٗىت .   الؼبائً وبمسخلف الاوكاث ، فيل ما ًٍغ
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ٗت الاؾالمُت ، وجدهغ ول حٗامالتها يمً  وهي املهاعف التي ال جخٗامل بالفائضة باٖخباعها عبا مدغم وفلا للكَغ

اع الكغعي الاؾالمي الظي ًلىم ٖلى مبضأ ) الغىم بالغغم( ، أي ان ول عبذ كض ًلابل بسؿاعة وال وحىص  الَا

 العباح مًمىهت بيؿبت مُٗىت مً عأؽ املاٌ . 

هٓغا للخُىع الهائل في جلىُاث الاجهاالث والاهترهِذ ، فلض ٖملذ اغلب املهاعف ٖلى جلضًم زضماتها ٖبر 

إل ٖلى قبياث  الاجهاالث الضولُت ، وبهىعة متزاًضة مً جلضًم الُلباث الخانت باللغوى مثال ، والَا

خؿاباث الؼبائً التي الضف٘ الالىترووي ، اط انبذ مً الؿهل الان السخب مً عنُض الىصائ٘ او نغف 

م وؾائل الضف٘ الالىترووي املخٗضصة ومً ول اهداء الٗالم .   اللغوى ًٖ ٍَغ

الغىم بالغغمجلىم املهاعف الاؾالمُت ٖلى الٗمل بمبضا : 

 :77772844745- 77876824577

ض الالىترووي :   yahoo.com15drmuslim@او مغاؾلت اليًر
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الٗلم الظي ًضعؽ اليكاَاث املالُت الخيىمُت املخٗللت بخدضًض حجم الامىاٌ املُلىب  هى 

 الخاحاث الٗامت وهُفُت الخهٌى ٖليها واهفاكها بىفاءة وفاٖلُت ( .  إلقبإاهفاكها 

وجخمثل بٗملُاث جدهُل الامىاٌ مً مهاصعها املسخلفت واٖاصة اهفاكها : اليكاَاث املالُت الخيىمُت  -1

 في املجاالث املسههت لها . 

ت نغيرة فلِ مً هي الخاحاث املخٗللت الخاحاث الٗامت   -2 باملجخم٘ هيل ولِـ بفغص واخض او مجمٖى

 الافغاص ، مً مثل ) الخاحاث الامىُت والصخُت والخٗلُمُت وغيرها ( 

انها  جلضًغ مفهل ومٗخمض لىفلاث الضولت واًغاصاتها لفترة ػمىُت الخلت ، ٖاصة ما جيىن ؾىت : 

 في الضولت لخهبذ كابلت للخىفُظ .  واخضة ، وجدخاج الى الاكغاع مً الجهت املسىلت

غجبِ اٖضاص في مسخلف املجاالث الاكخهالنها حٗىـ ؾُاؾاث الخيىمت ج/  اصًت والاحخماُٖت والخضمُت ، ٍو

املىاػهت بٗضة مجاالث ٖلمُت مخسههت واالكخهاص والاصاعة املالُت واملالُت الٗامت والخسُُِ واللاهىن 

اصة ما جهضع املىاػهت بلاهىن زام ٌؿمى كاهىن املىاػهت الٗام  واملداؾبت ، فًال ًٖ املجاالث الؿُاؾت ، ٖو

 للضولت . 

ٖاصة ما ًخم اٖضاص املىاػهت الٗامت للضولت ٖلى اؾاؽ فترة ؾىت واخضة ، ولىً هظا ال ًمى٘ مً امياهُت اٖضاص 

املىاػهت الٗامت لفتراث اكل مً ؾىت واخضة ، او الهثر مً ؾىت واخضة  هما في الخُِ الخمؿُت والخُِ 

لت الاحل .   ٍَى
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أي ان املىاػهت الٗامت ًجب ان حكمل حمُ٘ اًغاصاث الخيىمت وهفلاتها ، فال ًخم أي نغف للخيىمت زاعج 

ضعج يمً املىاػهت . خُلب طلً الافهاح والكفافُت مً كبل  املىاػهت الٗامت ، وال ًخدلم أي اًغاص لها الا ٍو ٍو

 الاحهؼة الخيىمُت . 

، اط جيىن الاًغاصاث في حاهب واملهغوفاث في أي ان ال ًسهو اًغاص مٗين لخضمت مُٗىت او ليكاٍ بالظاث 

 حاهب ازغ . 

الاًغاصاث ، وهظا ال ٌٗني ٖضم امياهُت وحىص  أي ان جيىن للضولت مىاػهت واخضة جدخىي ٖلى وافت الىفلاث ووافت

وحىص مىاػهت واخضة ججم٘ ول املىاػهاث ًغوعة بالمىاػهاث مخٗضصة يمً الضولت الىاخضة ، الا اهه ٌٗني 

 املخٗضصة ان وحضث 

: 

اتها ، ؾىاء   هميناملتباليؿبت  وغيرهم مً أي ان جدؿم املىاػهت بالىيىح اليافي الظي ًمىً مً فهم مدخٍى

 بضعاؾتها 

أي ان جدؿم جلضًغاث املىاعص والاؾخسضاماث بالضكت الىبيرة والىاكُٗت في وافت املجاالث . 

ت جماما الًغاصاتها ، الا اهه مً الهٗب حضا الالتزام بهظا  ٗني ان الاؾاؽ هى ان جيىن هفلاث الخيىمت مؿاٍو َو

اصة املبضأ ، اط اهه غالبا ما ًيى  ن هىان اما عجؼ في املىاػهت هاجج الىفلاث ٖلى الاًغاصاث او فائٌ ًٖ ٍػ

 . الاًغاصاث ٖلى الىفلاث 

 امليزاهُت الٗمىمُت املىاػهت الٗامت املجاٌ

ت الخدلم  اعكام فٗلُت اعكام جلضًٍغ

 لفترة مايُت لفترة مؿخلبلُت الفترة

عكابُت ألغغاىحٗض  جسُُُُت ألغغاىحٗض  الغغى
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ً اؾاؾين هما :  الىفلاث الٗامتو الاًغاصاث الٗامت : ليل مىاػهت ٖىهٍغ

والظي ًخدلم ٖىضما جيىن الاًغاصاث الٗامت اهبر ممً الىفلاث الٗامت 

 والظي ًخدلم ٖىضما جيىن الاًغاصاث الٗامت اكل مً الىفلاث الٗامت ، 

ضم  -1 : ان حؿتهضف املىاػهت زفٌ مؿخىٍاث العجغ فيها او اللًاء ٖلُه ، ٖو في املىاػهت جللُل او ؾض العجؼ 

 .ٌ باالكتراى الضازلي او الخاعجي الخفىير في اخضار عجؼ حضًض ، الن هظا العجؼ اما ًمى 

ً البيُت الاؾاؾُت للهُيل الاكخهاصي ، و    هىا جغهؼ املىاػهت ٖلى اوٗاف حشجُ٘ الهىاٖاث املدلُت وجيٍى

ت الهُيل الاكخهاصي وحٗضًل الازخالٌ الخانل فُه   . الهىاٖاث املدلُت والؿعي لخلٍى

اصة الغفاهُت  -3  ٘ عفاهُت الؿيان املجخم٘ هيل ، ان حؿتهضف املىاػهت الخىؾ٘ في الخضماث الٗامت لغف ألفغاصٍػ

اث املىاػهت هى يبِ الاهفاق الٗام وجغقُضه بهىعة فٗلُت فُما  -4 يبِ وجغقُض الاهفاق الٗام ، مً اولٍى

 . ًسو الخاحاث الٗامت للؿيان 

اصة في ٖغى الىلض ًيىن مً هخائجها عف٘ مٗضالث  -5 جسفٌُ ازاع الخطخم ، ان ال جؤصي املىاػهت الى ٍػ

 الخطخم في الاكخهاص 

ل املكغوٖاث التي حؿاهم بهىعة مباقغة او غير جىمُت مىاعص الضولت الظاج -6 ُت ، وفي هظا ًخم الاهخمام بخمٍى

 مباقغة بدىمُت الاًغاصاث الخيىمُت 

ت ، ًخم الترهيز ٖلى املكغوٖاث التي جسضم اهثر ٖضص مً الؿيان  -7 جدضًض اهىإ البرامج والخضماث طاث الاولٍى

 وجدؿم بالضًمىمت . 

 ألغغاىلىم الخيىمت او اخض هُئاتها بخدهُلها مً مهاصعها املسخلفت وافت الامىاٌ التي ج

 الٗام  لألهفاقزهُهها 

ت التي جملىها الضولت  هي ٖباعة ًٖ ٖىائض الامىاٌ املىلىلت والٗلاٍع

اض ي ؾىاء اواهذ اعاض ي ػعاُٖت او غير طلً ، او ملىُت ٖامت ، وجلىم بخؤحيرها الى الافغاص واملؤؾؿاث مثل الاع 

الابيُت والؿاخاث ..... الخ 
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بت ًغاصاث التي جدهل ٖليها الضولت مً يغائب مفغويت ٖلى حهاث مدضصة ، مثل هي الا  بت الضزل ويٍغ يٍغ

عؾىم الُاب٘ والًغائب املفغويت ٖلى مجمىٖت مً اليكاَاث الاكخهاصًت ، مثل  الغؾىمالى حاهب املبُٗاث 

ٗت والجالجمغهُت  اعة وغيرها ، وفي بٌٗ الضٌو جفغى الغؾىم ٖلى اؾخسضام الُغق الؿَغ ؿىع الهامت او ٍػ

يىن الهضف مً طلً الغغبت في جىُٓم اؾخٗماٌ الافغاص لها بجاهب ما  الخضائم واملخاخف الٗامت وغيرها ، ٍو

وخماًت املىخجاث املدلُت .  لإلًغاصاثحكيله مً مهضع 

طاث امللىُت الٗامت ، ومً اهمها  جخمثل بما جدهل ٖلُه مً الخيىمت مً مىاعص مالُت مً املهاصع الُبُُٗت

الىفِ والغاػ و املٗاصن الثمُىت والظهب والفًت والىداؽ وغيرها مً املىاعص والفدم الدجغي ، وفي الٗغاق 

ل الغئِـ للمىاػهت الٗامت للضولت  جؤحي . مٗٓم الاًغاصاث الٗامت مً اهخاج وبُ٘ الىفِ وبهظا فهى مهضع الخمٍى

 توزيعي : –غرض اجتماعي  -اوال

الضزل مً صزٌى الاغىُاء ، وجىحيهها الى مكغوٖاث جسضم الفلغاء ، وهىا ًخم اٖاصة جىػَ٘  باألزظوالظي ًخمثل   

 اللىمي لهالر جدلُم ش يء مً الٗضالت 

 : غرض اقتصادي -ثاهيا

ل مكغوٖاث جسضم الاكخهاص اللىمي همكغوٖاث البنى الخدخُت ، او اكامت مكغوٖاث ال ًلضم   ويهضف الى جمٍى

لها   اللُإ الخام ٖلى اللُام بها ، اما العجفإ املساَغة فيها او لٗضم كضعجه ٖلى جمٍى

 غرض هقدي :  -ثالثا

خمثل بسفٌ اللضعة الكغائُت املخاخت لالفغاص ، أي زفٌ ا لُب الىلي بغُت هبذ الخىحهاث الخطخمُت ٍو

 واملدافٓت ٖلى كُمت الىلىص . 

هي وافت املبالغ الىلضًت التي جلىم الضولت باهفاكها بهضف اقبإ الخاحاث الٗامت 
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جسخلف مجاالث الاهفاق في مسخلف الضٌو جبٗا لفلفت الىٓام الاكخهاصي فيها ، فالبلضان التي جيخهج الىمىطج 

الغأؾمالي والتي ٌكيل اللُإ الخام فيها اللُإ الغئِـ ، ًلىم هظا اللُإ بالىثير مً املكغوٖاث ٖلى 

 –مدُاث الىهغباء  –املؿدكفُاث  –خسضامها مً مثل املضاعؽ اؾاؽ الخهٌى ٖلى ٖىائض هدُجت اؾ

هحي وغيرها ، غي مً مثل الُغق والجؿىع ومكغوٖاث الهغف الزامٗاث ، فُما ال ًلىم بمكغوٖاث االج

عي  وفي الٗغاق وبؿبب  ٘ الىفِ ( وخُض الجاهب  –َبُٗت الاكخهاص الٗغاقي ) اكخهاص َع اكخهاص ٌٗخمض ٖلى َع

ٗخمض ٖلى ا ل ول الاوكُت الخُاجُت للمجخم٘ لىفِ ، َو ، فان اغلب املكغوٖاث جلىم بها همهضع لخمٍى

 مؤؾؿاث الضولت ومنها : 

 الاهفاق ٖلى البنى الخدخُت في الاكخهاص والتي حكيل اهمُت هبيرة للمجخم٘ مً مثل :  - أ

 الُغق والجؿىع  -1

فاٌ  -2  املضاعؽ وعٍاى الَا

 مدُاث الىهغباء  -3

 الؿىً الخضًضًت  -4

 املىاوئ  -5

 املُاعاث  -6

 الاهفاق ٖلى اللًاء واملداهم والسجىن  - ب

 الاهفاق ٖلى كُإ الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي  - ث

 الاهفاق ٖلى الصخت ) املؿدكفُاث واملغاهؼ الصخُت (  - ر

 الاهفاق ٖلى الامً والضفإ  - ج

 ( املٗىكين  –الاعامل  –صوع الاًخام  –الاهفاق ٖلى الخؤمين الاحخماُٖت ) صوع العجؼة وهباع الؿً  - ح

 الاهفاق ٖلى خماًت البِئت  - ر

الضزل اللىمي  اوال:

في الىالًاث املخدضة واهدكغث لخًغب اكخهاصاث اوعبا الغغبُت  1929ففي الاػمت الاكخهاصًت التي خضزذ ٖام 
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اصة الُلب الىلي في الاكخهاص لخيىمي لم ًيىن ممىىا الخغوج منها الا بخضزل الضولت ٖبر الاهفاق ابلىة ،  ، لٍؼ

، وهى ما ًضفٗهم لكغاء الؿل٘ والخضماث مً الاؾىاق ، مما ًدفؼ  لألفغاصهىا ٌٗني اًجاص صزٌى  فاألهفاق

 املٗامل وامليكآث الى َلب ٖىانغ الاهخاج . 

 الاؾخسضام ) الدكغُل( زاهُا : 

ً مؿخىي الاؾخسضام في الاكخهاص جبٗا لدجم مما ًغف٘ م، ٌؿاٖض الاهفاق الٗام ٖلى جىفير فغم ٖمل حضًضة 

، هما في ؾُاؾاث الاقغاٌ بهىعة مباقغة الافغاص هظا الاهفاق ، اط ان هظا الاهفاق ؾىف ًترجب ٖلُه حكغُل 

م الُلب الخيىمي ٖلى بٌٗ ؾل٘ وزضماث اللُإ الخام ، وهى ما بهىعة غير مباقغة او الٗامت ،  ًٖ ٍَغ

اصة الُلب ٖلى  ٖىانغ الاهخاج فيزصاص اؾخسضامها  ًترجب ٖلُه ٍػ

 الاهخاج زالثا: 

مً اولى مهام الضولت هى الاهفاق ٖلى جىفير الاؾخلغاع والامً وؾُاصة اللاهىن ، وهظه الٗىامل حمُٗها جىفغ بِئت 

اصة الاهخاج واللُام باالؾدثماعاث ، ومً صون طلً ال ًمىً  املكغوٖاث  ألصخابصاٖمت للمىخجين ٖلى ٍػ

مئىان ٖلى  . ؾالمت ملىُتهم الخانت  الَا

 بهىعة مباقغةالافغاص ن هظا الاهفاق ؾىف ًترجب ٖلُه حكغُل / ال 1ج

اصة الُلب ٖلى/بؿبب 2ج  الُلب الخيىمي ٖلى بٌٗ ؾل٘ وزضماث اللُإ الخام ، وهى ما ًترجب ٖلُه ٍػ

 هظا بهىعة غير مباقغة ٖىانغ الاهخاج فيزصاص اؾخسضامها

 :77772844745- 77876824577

ض الالىترووي :   yahoo.com15drmuslim@او مغاؾلت اليًر
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ؽ/ ٖغف او وضر املهُلخاث واملفاهُم الاجُت ؟ 

؟؟ لـــــــــــــــــــادر الفصــــــــــــك قبل ان تغــــــــــــــــــــــاختبر هفس
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 ال جؤصي الىفلاث الٗامت الى مىحاث جطخمُت  -1

  ال ًخًمً الاهفاق الٗام الاؾدثماع في البنى الخدخُت  -2

ال جدخفٔ املهاعف بمؿخىٍاث مدضصة مً الؿُىلت ملىاحهت سخىباث الافغاص  -3

ت قؤنها قان املهاعف الاؾالمُت فائضة ًٖ مٗامالتها  -4 حؿخىفي املهاعف الخجاٍع

 :77772844745- 77876824577

ض الالىترووي :   yahoo.com15drmuslim@او مغاؾلت اليًر
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ض الالىترووي :   yahoo.com15drmuslim@او مغاؾلت اليًر
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ادة( إلاهخاج قُؼ هدُجت ج/   دون  ومً ،)ؤخشي  مىاؾو في )ههطها  وشحتها املىخجت املىاؾو في الحاجت غً الٍض

  جخدهو ؤن للخجاسة ًمًٌ ال الكاثؼ هزا
ا
 ،قػل

 ألهمُت الكٌشي  الخىظحر :الثاني.وبالػٌغ الششم  بلى ؤوسبا مً العلؼ اهخهاُ في الاهخظام :ألاول 

  غذث ختى الانخطادي، الخؿىس  مجاُ في ؤم الثروة مجاُ في ظىاء الخجاسة
ا
ًا  للىمى مدش

خ ًل في معبىم  ؾحر بشٍل واملػلىماث الخٌىىلىجُا في الدعاسع ج/ بعبب ت، جاٍس  قُه الترابـ ؤغحى ارالبشٍش

 
ا
  جشابؿا

ا
ت ظله في الػالم ًٍىن  ًٍاد يبحرا  ضؿحرة، نٍش

  مخؿلباتها ًاقت جإمحن مً جٌىىلىجُت بمٍاهاث مً بلؿذ مهما دولت ؤي نذسة غذم 
ا
 .مدلُا

 .ألاسع غلى للمىاسد الجؿشافي الخىصَؼ في الاخخلف -2

ُ  قهىاى املخخلكت، العلؼ بهخاج )هكهاث( جٍالُل في الاخخلف -3  ولًٌ ما ظلػت ؤهخاج لىغ الهذسة لذيها دو

 دقؼ ما وهى .إلاهخاج في الٌكاءة اخخلف ٌػني ما وهى ؤنل، بخٍالُل ؤخشي  دولت جيخجها قُما غالُت، بخٍالُل

 الػمل وجهعُم للخخطظ الػالم انخطاداث

ُ  خاجت -4  خذمت في العُاظت ؤضحذ بر ظُاظُت، الغخباساث بُنها قُما الانخطادًت الػلناث بدامت بلى الذو

 .نخطادالا

ت الهذساث ؤو قهـ والعلح الجِش حجم غلى جهخطش ونىتها الذولت مٍاهت حػذ لم  -5  ،)العٍان غذد( البشٍش

 بلى الػالم بلذان مخخلل ظعي هلخظ ولهزا .والخٌىىلىجُت والػلمُت الانخطادًت إلامٍاهاث بلى رلَ ججاوص  بل

 ؤمام ألاظىام جىظُؼ لؿشع ألاؾشاف مخػذدة ؤو ثُتزىا اجكاناث غهذ ؤو انخطادًت جٌخلث ؤو اجداداث بوشاء

 .ججاستها
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 جهت، مً مػحن بلذ في املهُمحن بحن املخبادلت بالعلؼ املخػلهت للطكهاث هظامي سجلهى 

ىضح .ظىت جٍىن  ؤن غلى ؤضؿلح مػُىت، مذة في ؤخشي  جهت مً الػالم بلذان بهُت في واملهُمحن  املحزان ٍو

  واسداجه، هظحر ًذقػه ما وبحن الخاسج بلى البلذ ًطذسه ما نُمت بحن الكشم  الخجاسي 

، الخجاسي  املحزان ٌسجل الىاسداث نُمت مً ؤيبر الطادساث نُمت ًاهذ برا: 
ا
 خالت الكاثؼ -  قاثػا

  ٌسجل الخجاسي  املحزان قةن الطادساث نُمت انل مً  الىاسداث نُمت ًاهذ بر خالت العجض : -
ا
   .عجضا

 :

خػمً : الكهشاث املىظىسة -  العلؼ بُؼ ؤو ششاء هدُجت مىه ٌعخلم ؤو للخاسج ًذقؼ ما ٍو

خػمً  الكهشاث ؾحر املىظىسة: -   هاومذقىغات الخذماثٍو
ا
ًاث املاُ سؤط مػاملث غً قػل .الزهب وخش

الخاسجي، الػالم مً بًشاداث غلى خللها الذولت جدطل التي املػاملث ًاقتقُه  جىذسج

.الخاسجي الػالم مذقىغاث خللها مً الذولت جادي التي املػاملث جمُؼ جدخه جىؿىي  : )ظلبي )مذًً جاهب  -

 املداظبُت الىاخُت مً ًجػله مما ،املضدوج الهُذ مبذؤ غلى املذقىغاث محزان ؤغذاد ًٍىن 

 
ا
مخىاصها

 ؤن املاوؾ ؤخشي  غمله مً بىخذاث غملت زمً ؤو ألاخشي، بالػملث الػملت مبادلت وعبت هى: 

 وبلى مً جطذًشها ؤو اظخحرادها ًشاد التي العلؼ نُم مػشقت الػشوسي  قمً املبادلت، لدعهُل وظُلت هي الػملت

ُ  مخخلل  الذو
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  مدذد ظػش هى العػش -1
ا
 غخُادي)الشابذ::الا  دًىاس 1211$ ٌعاوي 1املشيضي مشل  البىَ نبل مً معبها

هى  نابل العػش وهزا الطشف ظىم  في والؿلب الػشع آلُت وقو غلى ًخدذد ظػش: العػش الحهُهي  -2

  الذوالس غلى )والؿلب الػشع( العىم  خشيت بدعب للخؿحر

  في املشيضي  البىَ ؤو الذولت جاهب مً جذخل ؤي قُه ًدذر ال الزي هى العػش :و الحش العػش املػَىم ا -3

 جدذًذه،

  املشيضي  البىَ ًخذخل الزي العػش ىه الطشف ظػش -4
ا
:  املذاس يمُاث غشع خلُ مً جدذًذه، في جضثُا

 وغبـ ،ضشقه ظػش معخىٍاث خكؼ بؿُت ،)قُه املخدهو العػش مً ؤنل بعػش العىم  في الذوالس مً

 .مػُىت خذود في خشيخه

اث خكؼ بؿُتج/  .مػُىت خذود في خشيخه وغبـ ضشقه، ظػش معخٍى

  املشيضي  البىَ ًخذخل
ا
 العىم  في الذوالس مً يمُاث غشع خلُ مً جدذًذه، في جضثُا

اث خكؼ بؿُت ،قُه املخدهو العػش مً ؤنل عػشب  .مػُىت خذود في خشيخه وغبـ ،ضشقه ظػش معخٍى

  :

 :17712844145- 17816824571

ذ الالٌترووي :  drmuslim15@yahoo.com  او مشاظلت الحًر
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فت  -اوال   الجمركيت الخعٍر

ادة  -  ؤو صحُت ؤو اغُتاجخم ألهذاف ؤو ،)املدلي إلاهخاج( الىؾىُت املىخجاث خماًت بهطذ ؤو إلاًشاداث ٍص

 ظُاظُت،

  حعتهذف -
ا
 غلى جكشع ؤو اظتهليها، اهخكاع بلى ًادي مما ألاظىام في ظػشها سقؼ بهطذ العلؼ مً ؤهىاغا

  ،املعخىسدة للعلؼ الىهذًت الهُمت

 املبُػاث ؤو إلاهخاج غشاثب حعمى مباششة ؾحر غشاثب جكشع اجخماغُت ؤو صحُت ؤو مالُت ألظباب -

ادة غً الىظش بؿؼ )الخ ... الكاخشة العُاساث -الػؿىس  -العٍاثش –ىلُتالٌد ًاملششوباث(  إلاًشاداث ٍص

 الػامت،

 الطىاغُت املىخجاث وبػؼ الضساغُت املىخجاث مشل مً العلؼ مً بػؼ غلى الجمشيُت الػشاثب قشع ًخم -

 بلى املىخجحن ًذقؼ ما هىو  العىم، في ؤظػاسها جشقؼ الجمشيُت الػشاثب ًىن  .منها املدلي املىخج خماًت ؤجل مً

ُ  لزلَ .ؤهخاجها  .املدلُت العلؼ بلى املعخىسدة العلؼ مً املعتهلٌحن مً الٌشحر ًخدى

 بلى املىخجحن ًذقؼ ما وهى العىم، في ؤظػاسها جشقؼ الجمشيُت الػشاثب ًىن  منها املدلي املىخج خماًت جلأل ج/ 

ُ  لزلَ .ؤهخاجها  املدلُت العلؼ بلى املعخىسدة العلؼ مً املعتهلٌحن مً الٌشحر ًخدى

 ىم الع في العلؼ املعخىسدة ؤظػاس  جشقؼ الجمشيُت الػشاثب ًىن ج/ 

 الحصص نظام  -ثانيا 

إخز مباشش يمي نُذ الحطظ هظام ًمشل  العماح( مشل مً باألوصان يمي شٍل :هما ؤظاظُحن شٍلحن ٍو

ت مىخجاث اظخحراد مشل مً ،ههذي يمي شٍل ؤو الاظترالُت، الحىؿت مً ؾً ) 311111 باظخحراد  يُمُاٍو
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ت لناثالػ في ًكُذ الٌمي الخهُُذ هزا .دوالس ملُىن   111  بمهذاس  محزان دغم لؿشع ؤو الشىاثُت الخجاٍس

 .املذقىغاث

ت الػلناث في ًكُذ الٌمي الخهُُذ هزاالن  ج/  .املذقىغاث محزان دغم لؿشع ؤو الشىاثُت الخجاٍس

إخز مباشش يمي نُذ الحطظ هظام ًمشل:   و باألوصان يمي شٍل هما ؤظاظُحن حنشٍل ٍو

 ههذي يمي شٍل

  إلاغراق -ثالثا

 )امليشإ( إلاهخاج بلذ داخل في ظػشها ؤو جٍلكتها مً بإنل الخاسجُت ألاظىام بػؼ في العلػت بُؼ إلاؾشام ٌػني

 :غذة ؤظباب بلى ٌػىد وهزا

ل ؤمٍاهُت لػذم مػُىت ظلػت مً الكاثؼ مً الخخلظ -ؤ  ٌعمى وهزا ؤظػاسها، خكؼب بال يمُاتها جطٍش

 .الىنتي إلاؾشام

 .العىم  مً بخشاجهم لؿشع آخٍشً مىاقعحن اظدبػاد ؤجل مً إلاؾشام ٌعخخذم -ب

 ٌعمى وهزا ؤظػاسها، بخكؼ بال يمُاتها جطٍشل ؤمٍاهُت لػذم مػُىت ظلػت مً الكاثؼ مً خخلظ/ لل1ج

 .الىنتي إلاؾشام

 العىم  مً بخشاجهم لؿشع آخٍشً مىاقعحن اظدبػاد جلأل  /2ج

ل ؤمٍاهُت لػذم مػُىت ظلػت مً الكاثؼ مً الخخلظ: وهى  الاغراق الىقتي  بخكؼ بال يمُاتها جطٍش

ؤظػاسها

 :17712844145- 17816824571

ذ الالٌترووي :   yahoo.com15drmuslim@او مشاظلت الحًر
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ُ  بحن ما الانخطادًت والاجكاناث الخىظُماث مً مجمىغتهى  الاقخصادي الدولي :الخعاون   ؤو الذو

 طوسئو  والخذماث العلؼ )جذقو(ؤو اهخهاُ جىظُم لؿشع ،)انخطادي جٌخل –دولُت اجداداث( املجمىغاث

 .البلذان هزه وجهذم جؿىس  غلى ٌعاغذ بما إلاهخاج، وهظم والخٌىىلىجُا الخبراث وههل ألامىاُ

ُ  بحن ما واملىاد ألامىاُ وسئوط والعلؼ ألاشخاص خشيت غلى الهُىد بلؿاء ٌػني الخكامل الاقخصادي :  الذو

اث غلى الاًجابُت ؤزاسه جخطح والزي ،الانخطادي الخٍامل اجكانُت غلى املىنػت  والاظتهلى إلاهخاج معخٍى

ت بصخطُت ًخمخؼ جذًذ يُان ظهىس  بلى ًادي ما وهى الطشف، وؤظػاس  ًٍىن  انخطادًت، ومٍاهت مػىٍى

ُ  جهذًم بمهذوسها  .واملخىنػت الهاثمت للمشٌلث خلى

1:

ت بلى وتهذف الخٍامل مشاخل ؤولى وهي  ُ  بحن والخذماث العلؼ اهخهاُ خٍش  بلؿاء ؤو جخكُؼ خلُ مً الذو

كاث ُ  الىؾىُت الحذود غبر العلؼ اهخهاُ غلى الجمشيُت الخػٍش .للذو

ي الاجداد ٌعتهذف  كت جىخُذ الجمًش ُ  لىاسداث الجمشيُت الخػٍش  مػحن، مػذُ غىذ الاجداد في ألاغػاء الذو

ؼ بهذف بُنها إلاًشاداث هزه جىصَؼ بغادة بهذف الجمشيُت لإلًشاداث مشيضي  ضىذوم  بوشاء بلى باإلغاقت  حػٍى

 ُ  .الاجداد إلوشاء هدُجت الجمشيُت إلاًشاداث مً خطُلتها جخػشس  نذ التي الذو

ت غلى املشتريت العىم  بوشاء ًىؿىي  ُ  بحن )ألامىاُ وسئوط الػمالت،( إلاهخاج غىاضش اهخهاُ خٍش  الذو

خم ألاغػاء  .هكعها والامخُاصاث الحهىم  غلى وجدطل وؾىُت يإنها مػاملتها ٍو

 : النقدي الاجحاد الرابعت املرحلت -4

ُ  مىخذة غملت خلو خلُ مً الىهذًت العُاظت جىخُذ بلى وتهذف ت ههذًت ظلؿت وبوشاء غػاءألا  للذو .مشيٍض
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 : الكامل الاقخصادي الاجحاد :الخامصت املرحلت -5

ُ  الانخطادًت الىىاحي ًاقت غلى تهُمً انخطادًت ظلؿت ؤوشاء ًخم وقيها الخٍامل نمت وهي  ألاغػاء، للذو

 .الخ الػمل وؤظىام الذولُت، والخجاسة الػامت، ًاملالُت

  خطادًحنالان ؤيثر مً هى 
ا
الخٍامل ومشاخل ؤظغ وغؼ ونذ الانخطادي، للخٍامل جىظحرا

 . الخٍامل ججاسب مػظم حػخمذها والتي الانخطادي،

ادة ج/   الانخطادًت املجمىغاث ومىاجهت يبحرة، انخطادًت ظىم  وخلو املخبادُ ديالانخطا الخػاون  لٍض

  ألاخشي،

 :17712844145- 17816824571

ذ الالٌترووي :   yahoo.com15drmuslim@او مشاظلت الحًر
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.

ُ  مجمىغت جػم هُئت هي  ( اجكهذ دو
ا
ا  بُنها، قُما غلُه الخىنُؼ جشي  مُشام وقو )اخخُاٍس

 الهاهىهُت بالصخطُت الهُئت هزه وجخمخؼ داثم، هدى غلى مشتريت ومطالح ؤؾشاع لخدهُو الععي فبهذ

ت ُ  غً املخمحزة املعخهلت واملػىٍى  .الذولي املجاُ في قيها ألاغػاء الذو

 .ؤجباس دون  مً الذولُت واملىظماث الهُئاث بلى للهػمام الذولت ُاساخخ وحػني  :

ُ  بسادة مً امللضمت نىتها حعخمذ ؤنها الذولُت املىظمت ًمحز ما ت الذو  : لىاءها جدذ املىػٍى

 .باألؾلبُت نشاساتها املىظمت جخخز غىذما

ُ  ؤجلها مً ؤوشئذ التي ألاهذاف بمىجب وشاؾها بمماسظت املىظمت حعخمش  : بسادة غً بمػض

 ُ  .لها املٍىهت الذو

.بةوشائها دولي اجكام وجىد غلى الذولُت املىظمت وجىد ًشجٌض :

ُ  الدشاوس  في والاظخمشاس الذًمىمت غىطش بغؿاء لؿشع ج/  املُتبالػ جدعم التي واملشٌلث الظىاهش خى

 بشإنها، املشتريت املىانل واجخار

بلـ ،واشىؿً ومهشه ألامحريُت املخدذة الىالًاث في 1944 غام الذولي البىَ جإظغالدولي البنك -اوال  ٍو

ُ  دغذ ت الذو   دولت 185 الذولي البىَ في املىػٍى

 اجه :نشاط -

 الشاهُت، الػاملُت الحشب بػذ ؤوسوبا ؤغماس في خذر يما والحشوب، الجزاغاث ؤغهاب في ألاغماس غلى املعاغذة  -

ُ  معاغذة  -  .)املجاغت( إلاوعاهُت الؿىاست  وخاالث الؿبُػُت الٍىاسر ؤبان الذو

ُ  انخطاداث لجإهُ بغادة في املعاهمت -  .الىامُت الذو
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اهدافه:  -

 .ألاغماس بغادة في البلذان معاغذة  -1

 الٍىاسر بلى جخػشع التي البلذان بػؼ بلى واملعاغذاث املىذ جهذًم  -2

 .بوػاشها في واملعاهمت املخػثرة الانخطاداث جدكحز  -3

لت وبأجاُ مِعشة بششوؽ ألامىاُ سئوط جهذًم  -4  .ؤصماتها ججاوص  غلى البلذان ملعاغذة ؾٍى

ل البرامج ووغؼ الانخطادًت الاظدشاساث جهذًم  -5 ُ  انخطاداث لخدٍى .العىم  انخطاد بلى الذو

 الدولي النقد صندوق   -ثانيا

  44 ىدوق ؤغػاء اجخمؼ غىذما الذولي الىهذ ضىذوم  ؤوش ئ
ا
 الىالًاث في الشاهُت الػاملُت الحشب نهاًت مؼ بلذا

خىن  اجكانُت وونػىا ، 1944 غام ألامحريُت املخدذة  ؤيثر جذًذ ههذي هظام لبىاء الععي ظُام في وودص بٍش

 
ا
ل نابلُت اظخػادة في واملعاغذة .اظخهشاسا   .ألاؾشاف مخػذد الخجاسي  واليشاؽ الػملث جدٍى

 :او دوافعه  اهدافه  -

 .املخىاصن  وهمىها الذولُت الخجاسة جىظؼ لحعهُ  -1

 .الطشف ؤظػاس في الاظخهشاس جدهُو -2

ً الخخلالث املىظم الخصحُذ بجشاء -3  .ألاغػاء البلذان انخطاداث لها جخػشع التي املذقىغاث مىاٍص

 :شياشخه لخحقيق الاهداف  -

 .الػالمي املعخىي  وغلى غػاءألا  البلذان في واملالُت الانخطادًت والعُاظاث الخؿىساث مشانبت -1

ً في بمشٌلث جمش التي ألاغػاء البلذان بنشاع  -2  .مذقىغاتها مىاٍص

ت وبىىيها ألاغػاء البلذان خٍىماث بلى املعاغذة جهذًم -3  .املشيٍض

  الدوليت لعملا منظمت  -ثالثا

 مػاهذة مً جضء وهي ألاولى الػاملُت الحشب هخاثج غلى قػل يشد 1919 ظىت الذولُت الػمل مىظمت جإظعذ

ًالت ؤضبدذ 1946 وفي ألامم، غطبت سغتها التي قشظاي هؼ املخدذة ألامم لذي مخخططت و  في املىظمت مهش ٍو

عشا -جىُل مذًىت  – الحٍىماث) مً زلسي بخمشُل حػمل التي املخدذة باألمم الىخُذة املىظمت وهي .ظَى
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ىن  )والػماُ -الػمل وؤصحاب   ٌشتًر
ا
 ؾنى ال ؤمش اللثو الػمل ؤن بشئٍت .وبشامجها ظُاظاتها وغؼ في جمُػا

بلـ الشػىب، لشقاه غىه ُ  غذد ٍو ت الذو   .دولت 185 لىاءها جدذ املىػٍى

 هأهداف -

، بها ػترفامل إلاوعاهُت الحهىم  جؿبُو بلى املىظمت تهذف -1
ا
ض دولُا  .الاجخماغُت والػذالت الػمل خو وحػٍض

 .وبُئخه الػمل ششوؽ قيها بما للػمل الذولُت املهاًِغ الذولُت الػمل مىظمت جػؼ  -2

ت املىظماث الذولُت الػمل مىظمت جذغم  -3
ّ
 .وجىمُتها الػمل وؤصحاب للػماُ املعخهل

ُ  الػماُ معاغذة  -4  واليعاء لشجاُل ومشمش الثو غمل غلى للحطى

 ركيزتها  -

 ).الاجخماغُت الػذالت غلى اظدىذ برا بال ًخدهو، ؤن ًمًٌ ال والذاثم الػادُ العلم ؤن( :

ض -ؤ  .مىخذ بشٍل الخٌخل ألغػاء الخكاوغُت الهذساث حػٍض

 .ألاغباء في واملشاسيت املضاًا جبادُ -ب

.الخىاقعُت الهذساث ؤظاط غلى خخطظوال الػمل جهعُم -ج

 .دولت لٍل املىخجت العلؼ بةصاء ألاظىام جىظُؼ -د

ُ  ابخذؤث  العىم  غنها جمخػذ التي 1957 آراس - 25 في سوما بمػاهذة الانخطادي ػاونهاح ألاوسبُت الذو

 ألاظاظُت املبادت وتهذف املشتريت، للعىم  الكػلي الخؿبُو بذؤ 1958 الشاوي ًاهىن  وفي ، املشتريت ألاوسبُت

( بلى ؤوسبُت دولت27   1992 غام واهػمذ ، الانخطادًت الىخذة بلىؽ بلى للعىم  والعُاظُت

  وظُاظُت، انخطادًت ششايت بلى ججاسي  جبادُ مً بُنها الخػاون  لخىهل  )

ت املترشحت الذولت غلى :ظُاظُت ششوؽ -1 الذًمهشاؾُت جػمً معخهلت، بماظعاث جخمخؼ ؤن للػػٍى

 .وألانلُاث إلاوعان خهىم  وجدترم

2
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خػامل العىم، انخطاد غلى ٌػخمذ قػاُ انخطادي هظام وجىد :انخطادًت ششوؽ -  مؼ املىاقعت بمبذؤ ٍو

ُ  انخطاداث  .ألاخشي  الاجداد دو

ػُت ششوؽ -3 ُ  جلضم :حشَش  الذظخىسٍت الخػذًلث بجشاء جخػمً حؿُحراث بجملت الهُام اهػمامها املشاد الذو

ػاث مؼ ًدىاظب بما والهاهىهُت  .جدادالا ونىاهحن حشَش

 .ألاوسوبي البرملان بلى الهىاهحن وانتراح الهشاساث اجخار في الشثِعت الهُئت وهى  :

  البرملان بلى الجذًذة الهىاهحن معىدة جهذًم وجخىلى جدادلل الخىكُزًت الهُئت هي : ألاوربيت املفىطيت -ثانيا

 .الاجداد مػاهذاث جؿبُو غلى الشنابت جخىلى التي الجهت وهي .واملجلغ

خم :ألاوربي البرملان -ثالثا    .مطالحهم لخمشُل ألاوسوبي الاجداد شػىب نبل مً ظىىاث خمغ ًل اهخخابه ٍو

ُ  في ؤؾلهذ التي املىخذة ألاوسبُت الػملت  :)( املىحدة تألاوربي العملت  -اوال اليىرو الشاوي ًاهىن  شهش مً ألاو

 . 2112 غام

ألاوربي العُاظاث سظم غً املعاوُ وهى ألوسبا، املشيضي  البىَ لٍُىن  1998 غام ؤوش ى ونذ  : املصرف -ثانيا

 .الُىسو ملىؿهت الىهذًت

الاقخصادي ومػالجت املخخلكت الانخطادًت العُاظاث مسظ غً املعاولت الجهت وهى  : املجلض -ثالثا

ُ  املشٌلث  .الُىسو مىؿهت لذو

 :17712844145- 17816824571

ذ الالٌترووي :   yahoo.com15drmuslim@او مشاظلت الحًر

؟؟ لـــــــــــــــــــادر الفصــــــــــــك قبل ان حغــــــــــــــــــــــاخخبر نفص  
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صىق بصعر اقل من املخحقق فيه ؟ًقىم البنك املركزي بعرض كمياث من الدوالر في ال -س/ علل

؟ الاشخيراد والخصدًر في  الدوليت العملت من ٌصاويها ما إلى املحليت العملت جحىٍل ًخطلب  -عللس/ 

 شعرها أو جكلفتها من بأقل الخارجيت ألاشىاق بعض في الصلعت بيعجقىم شياشت الاغراق على  -س/ علل

 ؟ إلانخاج بلد داخل في

؟املحليت الصلع إلى املصخىردة الصلع من املصتهلكين من الكثير ًخحىل  -س/ علل

حزانامل ي جاس الخ   

: 

 محزان املذقىغاث

 

 الكهشاث املىظىسة

 

و الحشالعػش املػَىم ا  

 املهاًػت املالُت الػامت الىهىد الىدٌػت

  الىكهاث الػامت املىاصهت الػامت الاًشاداث الػامت

الحهُهي ش العػ املذاس الطشف ظػش الكهشاث ؾحر املىظىسة غخُادي)الشابذ:الا  العػش 

 الخٍامل الانخطادي الاؾشام الىنتي  مشتريت ظىم  :الحشة الخجاسة مىؿهت

ألاوسبي الاجداد مجلغ الذولُت املىظمت بلظا بُل الحطظ هظام

 ألاوسبُت املكىغُت الانخطادي املجلغ

؟؟ لـــــــــــــــــــادر الفصــــــــــــك قبل ان حغــــــــــــــــــــــاخخبر نفص  
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.وهامُت مخهذمت بحن دولت :39) الذولي الىهذ ضىذوم  مُشام غلى ونػذ 1-

 1957 غام الػاملُت الخجاسة مىظمت ئذؤوش 2-

ُ  اهدعاب 3-   ٌػذ الذولُت املىظماث بلى الذو
ا
  ولِغ ؤجباسا

ا
 .اخخُاسا

؟؟ لـــــــــــــــــــادر الفصــــــــــــك قبل ان حغــــــــــــــــــــــاخخبر نفص  
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 واحخماغُت وضُاضُت اكخطادًت بحن ما جخىسع غدة، مظاهز فُه جخماسج التي اإلاجخمؼ خالت هي

 والاحخماعي الاكخطادي جؿىره فزص وهبذ أغاكت غلى حػمل أن شأنها مً وزلافُت،

 : الرأصمالي الخكوٍن واهخفاض ألاموال رؤوش شحت  -اوال

ٌ  حػاوي  ل الالسمت ألامىاٌ رؤوص شحت مً اإلاخخلفت الدو  هدُجت أو الادخاراث لػػف هدُجت ،الخىمُت لخمٍى

ً ظل لهذا الاكخطاد، كؿاغاث في لالضدثمار اإلادلُت ألامىاٌ رؤوص جىؾً التي الطُاضاث لغُاب  الخيٍى

خطح الشدًد، باالهخفاع ًدطم اإلاخخلفت البلدان في الزأضمالي ً مطخىي  ٍو  حجم خالٌ مً الزأضمالي الخيٍى

 .الاكخطاد في الخدخُت والبنى الطىاعي اللؿاع

 :البدائيت إلاهخاج طرق  غلبت -زاهيا

 ئمياهُت غدم ئلى أدي مما وبدائُت، بطُؿت أهخاج ألضالُب اضخخدامها اإلاخخلفت البلدان مً الىثحر غلى ًالخظ

اداث وأخدار بلؿاغاتها، النهىع اث ورفؼ اللىمي الىاجج في ملمىضت ٍس ٌ  مطخٍى  وبالخالي لألفزاد، الدخى

اث جدطحن  .مػِشتهم مطخٍى

 البطالت اهدشار  -زالثا

 غمل فزص جىفحر في اإلادلي الاكخطاد غػف غً جيخج والتي للبؿالت، واضؼ شُىع اإلاخخلفت البلدان حشهد

اث غً هاهًُ ومتزاًدة، مطخمزة بطىرة   .الشراعي اللؿاع في وبخاضت اإلالىػت، البؿالت مطخٍى
ا
 حػد وأحماال

ت( هُيلُت مشيلت اإلاخخلفت البلدان في البؿالت  .)بيٍُى

 )الضكاوي الاهفجار( للضكان الكبيرة إلاعداد  -رابعا

ا  )%32بحن ما ًتراوح والذي اإلاخخلفت البلدان ضماث أخد الطياوي الىمى مػدٌ ٌػد  جشاًد ئلى مإدًا  ضىٍى

 – الخػلُم ضىاء اإلاخخلفت الخدماث أو الػمل فزص جىفحر في بالغت ضػىبت مػه ًطػب بشيل الطيان أغداد

 .الخ ... الصحت
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ت الفىيت املهاراث هلص  -خامضا   وإلاداٍر

اث اهخفاع هدُجت  الفىُت اليىادر في هلظ مً حػاوي اإلاخخلفت البلدان فأن أشياله، بيل الخػلُم مطخٍى

ت والػلمُت ً - اإلاىظمحن( ؾبلت في وبخاضت وؤلاداٍر  مما .للخؿىر  اإلاػُلت الػىامل أخؿز حػد والتي ،)اإلادًٍز

م غً الحللت هذه خدة هطز ًخؿلب ػه، الخػلُم كاغدة جىضُؼ ؾٍز  الفىُت اللدراث بىاء غلى الترهحز مؼ وجىَى

ت  .وؤلاداٍر

 الفلر  -صادصا

اف في الفلز وطب جترهش ما وغالبا  غاإلاُا، ألاغلى وهي الفلز مطخىٍاث بارجفاع الىامُت البلدان جخطف  ألاٍر

اث ارجفاع هدُجت ، واهخفاع البؿالت مطخٍى  وجدهىر  اإلاخػلمحن غدد جدوي في بىغىح أزاره ًترن ما وهى الدخٌى

 .الػامت الصحت مطخىٍاث

ً خللت حػد ٌ  مطخىي  فاهخفاع اإلافزغت، لاثالحل أهم اإلااٌ رأص جيٍى  الادخار، اهخفاع ئلى ًإدي الدخى

ٌ  اهخفاع وبالخالي  وؤلاهخاج ؤلاهخاحُت اهخفاع ٌطبب مما )الخ.. واإلاػامل وآلاالث اإلايائً( الزأضمالُت الاضى

، مطخىي  اهخفاع ئلى ًإدي مما اإلاجخمؼ، في  (23 )مً أهثر خطز وحزي  الادخار، اهخفاع زم ومً الدخٌى

ت خللت  .للخخلف دائٍز
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ادة فيها ًخم جللائُت غملُت وهى  : الىمو - ادة الحلُلي الدخل ٍس مً ممخدة مزخلت غبر ومطخمزة جزاهمُت ٍس

ادة هذه جيىن  بدُث الشمً،  .الطيان همى مػدٌ مً أهبر الٍش

 والاحخماغُت والطُاضُت الاكخطادًت للهُاول شاملت حغُحراث أخدار ئلى تهدف ئرادًت غملُت هي :ميتالخى -

ت، اإلاادًت ئمياهاجه واضدثمار اإلاجخمؼ كدراث أؾالق لغزع والثلافُت، شيل والبشٍز  الخىمُت وضُلت ؤلاوطان َو

 .وغاًتها

.)الشراغت ئضهام اهخفاع مؼ( اللىمي الىاجج في الطىاغت مطاهمت ارجفاع 1-

 .الٍزف ضيان غً اإلادن ضيان وطبت جشاًد 3-

مىً الاكخطادًت، الخىمُت غملُت في ألاهبر ؤلاضهام البلد ألبىاء ًيىن  أن 2- ٍو

الخىميتالىمو

ًىحصر في معدل همو دخل (مإشر كمي ركمي  1

الفرد) أو معدل همو الىاجج

معدل  -معدل الالخحاق باملدارش)مإشر هوعي

معدل الحصول على املاء  -املشاركت الضياصيت

)خالصالح للشرب ... ال

 - اجخماعيت -اكخصادًت )حعخمد مإشراث عدة ٌعخمد مإشر واحد

)صياصيت... الخ

تهخم بالجواهب الاكخصادًت والاجخماعيت يهخم بالجاهب الاكخصادي فلط

والضياصيت والثلافيت

جحدر بفعل كوى وئجراءاث تهدف ئلى الخغيير ًحدر جللائيا

أحياها
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إلارادة .الاكخطادًت رأضها وغلى اإلاجخمؼ بأوغاع للنهىع واإلاجخمػُت الطُاضُت ؤلارادة وحشمل :  1-

ٌ  وهُفُت الخىمُت غملُت إلدارة الىاضحت الزؤٍت جىافز مً بد ال :الواضحت الخىموٍت الرؤٍت 2-  ئلى الىضى

 .الخىمُت أهداف

اث جزجِب الخىمُت جخؿلب :الخخطيط 3- ت اإلاادًت اإلاىارد خشد غً فػال  الخىمُت غملُت في ألاولٍى  مً والبشٍز

مثل اهجاسها، أحل  .الخخؿُـ حىاهب أهم أخد الشمً ٍو

 الاكخطادًت البِئت بجاهب وضُاضُت وزلافُت احخماغُت بِئت ئلى الخىمُت جدخاج :للخىميت الداعمت ألاطر 4-

ت مىارد( ووىادر ت )بشٍز  .هفإة وفىُت ئداٍر

ادة 5- ادة الخىمُت مطار في الاكخطاد اهؿالق ًخؿلب :الاصدثماراث مضخوى  ٍز  البنى في الاضدثماراث حجم ٍس

 .)الخ .…اإلادارص – اإلاُاه مشزوغاث - الىهزباء مدؿاث - الجطىر  – الؿزق ( الخدخُت

 اللؿاع الاكخطادًت، اللؿاغاث ول الخىمىي  الجهد ٌشمل أن ًجب :باللطاعاث الاهخمام شموليت 6-

 .الخدمي –اإلاالي – الخجاري  –الطىاعي –الشراعي

ػخبر ، دي أهم مً وراحجر  رودان - اوشخاًً روس وَُ  اإلاخىاسن، الىمى اضتراجُجُت مٍإ

ت جأًيداصباب  -  : املخوازن  الىمو أو اللوٍت الدفعت هظٍر

 الطىاغاث بحن فُما وهبحرة واضػت ضىق  خلم شأهه مً مخلارب، سمني وكذ في مخخلفت ضىاغاث ئكامت -1

 اإلاخخلفت

 .مترابؿت غدًدة أحشاء مً ًخألف وىهه واخدة وخدة الىؾني الاكخطاد مؼ الخػامل -3
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ت حػمل  -2  .)الخدمُت -الطىاغُت -الشراغُت)الاكخطاد كؿاغاث بحن ما روابـ اًجاد غلى اإلاخىاسن  الىمى هظٍز

ادة حطاغد -2  هطىاغاث الشراعي، باللؿاع أضاضا  جزجبـ غدًدة ضىاغاث ئوشاء غلى الشراعي ؤلاهخاج ٍس

  والخشب الىباجُت والٍشىث الطىز وضىاغت ألاغذًت

ت  -  : املخوازن  الىمواهخلاداث التي وجهذ لىظٍر

ل ئلى جدخاج بانها ًخمثل   مما اإلادلُت، الادخاراث غػف بطبب جىفحره البلد بملدور  ًيىن  ال كد هبحر جمٍى

 .خارحُت بمطادر الاضخػاهت ٌطخىحب

ل وضػىبت الىامي البلد في الاضدثماراث مددودًت مً بطبب ؼ مً ومخىىغت هبحرة مجمىغت جمٍى  في اإلاشاَر

 الترهحز ًلترخان ضىجز وهاهش  هحرشمان ألبرث مثل الاكخطادًحن بػؼ فان الاكخطادًت، اللؿاغاث مخخلف

 مؼ ،)البتروٌ ومطافي الطلب ومطاوؼ الطدود( مثل باالضدثمار، شمىلها ًخم مدددة اهخاحُت فزوع غلى

   آخزي، ووشاؾاث ضىاغاث حغذًت الى هذه جإدي أن اشتراؽ

خيت الشواهد - ت  الخاٍر  :وهي معيىت كطاعاث على ركسث التيالتي اصخعاهذ بها الىظٍر

ؿاهُا في اإلايطىحاث كؿاغاث -1  .غشز الخاضؼ اللزن  في بٍز

ىُت اإلاخددة الىالًاث في الحدًدًت الطىً كؿاغاث -3  .غشز الخاضؼ اللزن  في ألامٍز

ت الطىاغاث كؿاع -2 ً اللزن  مً الثاوي الىطف في ؤلالىتروهُت والطىاغاث الىُماٍو  أوروبا في الػشٍز

 .الغزبُت

ل وضػىبت الىامي البلد في الاضدثماراث مددودًت مً بطببج/  ؼ مً ومخىىغت هبحرة مجمىغت جمٍى  في اإلاشاَر

 الاكخطادًت اللؿاغاث مخخلف

ل ئلى جدخاج نهاإلج/  مما اإلادلُت، الادخاراث غػف بطبب جىفحره البلد بملدور  ًيىن  ال كد هبحر جمٍى

 خارحُت بمطادر الاضخػاهت ٌطخىحب
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ادة ئلى تهدف الخىمُت التي وهي  غحر الخُاراث وهذه ، للىاص اإلاخاخت الخُاراث وجىضُؼ ٍس

 . الشمً خالٌ جخغحر وهي  مددودة

؟ 

لت خُاة اإلازء ٌػِش أن خُار 1-  وصحُت ؾٍى

ب اإلاػارف غلى ًدطل أن خُار 3-  .الخمىحن بهدف والخدٍر

ت اإلاىارد غلى ًدطل أن رخُا 2- مت الئلت مػِشت مطخىي  لخىفحر الػزوٍر .ولػائلخه له وهٍز

ت اللدراث حشىُل : ألاول  الجاهب  .واإلاهاراث واإلاػزفت الصحت مثل البشٍز

 والثلافُت والاكخطادًت والاحخماغُت الشخطُت اإلاجاالث في اإلاىدطبت بلدراتهم الىاص اهخفاع :الثاوي الجاهب

 .والطُاضُت

 :70073822720- 70872832007

د الالىترووي :  yahoo.com10drmuslim@او مزاضلت الحًر
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اإلاىارد وجىفحر مدددة، واحخماغُت اكخطادًت أهداف جددًد جخػمً ومىظمت واغُت غملُت

ت واإلاالُت اإلاادًت  .وفاغلُت بىفاءة لخدلُلها اإلاىاضبت، وآلالُاث الىضائل اخخُار خالٌ مً لخدلُلها، والبشٍز

ت واإلاادًت اإلاالُت اللدراث مً مخاح هى ما مؼ جدىاضب ال هبحرة أهداف اغخماد غدم  :الواكعيت  -اوال  والبشٍز

 .للبلد

  .الاكخطادًت اللؿاغاث ليل شاملت جيىن  أن الخؿت جخؿلب :والخكامل الشمول  -زاهيا

ت 3- ت املركٍس ت الخؿت جدطم أن ًجب : والالمركٍس  وال والزكابت، الػامت واإلاىارد ألاهداف جددًد باساء باإلازهٍش

ا   .واإلاشزوغاث اإلاإضطاث كبل مً جىفُذها مهمت ًخظ فُما مزهٍش

 : .الاكخطاد فزوع ليل ئلشام وحىد الخؿت حشترؽلساميتإلا  -زالثا

 : منها اإلاخخلفت الخغحراث هذه الضدُػاب بمزوهت جخمخؼ أن الاكخطادًت الخؿت أغداد في ٌشترؽاملروهت -رابع

 ... ؾبُػُت وىارر خدور أو ارجفاغها، أو مػحن مىرد أضػار جزاحؼ مثل مً الاكخطادًت، الخغحراث

ٌ  اإلازغىب ألاهداف في الخىاضم خدور الخؿت جزاعي ئن :الخىاصم  -خامضا  بيل النهىع بغُت ئليها، الىضى

 .الاكخطادًت اللؿاغاث بحن الخىاسن  غدم خؿز ًدرأ مما مػا، اللؿاغاث

 .وكؿاغاجه مفاضله بيل اإلاجخمؼ مطخىي  غلى ًجزي  الذي خؿُـالخ هى

.به النهىع بغُت اللىمي لالكخطاد ألهمُتها مػُىت، ضىاغت أو مػحن كؿاع جخؿُـ هىالجسئي الخخطيط •  
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 هذا فيها ًإدي التي الاكخطاداث في ،بالخؿت ) الحيىمي( الػام اللؿاع ئلشام ٌػني : الخخطيط الالسامي •

 .اإلاهُمً الدور  اللؿاع

 .مػحن كؿاع في لالضدثمار الخاص اللؿاع جدفحز ئلى فُذهب:  الخوجيهي الخخطيط •

تراوح : أالجل بعيد الخخطيط •  رفؼ مثل مً هبري  اكخطادًت بأهداف ًخػلم وهى ضىت، ( 30 - 17) بحن ما ٍو

ادة -اإلادلي الىاجج همى مػدالث  الىاجج في الاكخطادًت اللؿاغاث مطاهمت وطب رفؼ -الفزد دخل مخىضـ ٍس

 .ؤلاحمالي اإلادلي

 أو مػُىت، ضىاغت ئكامت مثل وبطُؿت، مدددة أهداف لخدلُم : ألاجل املخوصط أو اللصير الخخطيط •

 .مػحن مىرد مً الاضخفادة أو مػحن، كؿاع جيشُـ

 .ألادوى الاكخطادًت اإلاطخىٍاث ججاه الػالُت بالبحروكزاؾُت ًدطم هبحر ئداري  حهاس وحىد 1-

 .اإلاجاالث مخخلف في مهامه وجىضؼ الخخؿُـ غملُاث رافم الذي الخػلُد 3-

اث بحن الخيطُم ضػىبت 2-  .ؤلاهخاحُت واإلاإضطاث للخخؿُـ اإلاخخلفت اإلاطخٍى

 .الدكُلت وؤلاخطاءاث والبُاهاث اإلاػلىماث مً هبحر هم ئلى الحاحت 2-

 الطلؼ بىىغُت الاهخمام غدم ئلى الاكخطادًت الخؿت مخؿلباث جىفُذ غلى ؤلاهخاحُت اإلاإضطاث جزهحز أدي 0-

زها اإلاىخجت  .وجؿٍى
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ت الخىميت الىمو لخخلفا الخخطيط الالسامي البشٍر

الخخطيط الشامل لخخطيطا الخوجيهي الخخطيط الجسئي الخخطيط

؟؟ لـــــــــــــــــــادر الفصــــــــــــك كبل ان حغــــــــــــــــــــــاخخبر هفض  
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 للخخلف؟ ومددد واضح حػٍزف هىان -أ

 .جللائي بشيل والىمى الخىمُت جدلُم ًمىً -ب

 .ؤلاهخاحُت مطخىي  اهخفاع ئلى الاضدثمار مطخىي  ارجفاع ًإدي -ث

ل الخخؿُـ ًيىن  -ر  .ضىىاث  0-3 مً أالحل ؾٍى

.اضخغالٌ أمثل اإلاىارد ٌطخغل الذي الاكخطاد بأهه اإلاخخلف الاكخطاد ًىضف -ج
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